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Qëllimi i Manualit për Menaxhimin e Baseneve Lumore &
Transparenca është të ndihmojë në zbatimin e Legjislacionit
Mjedisor të BE dhe të ofrojë një kornizë mbi planifikimin dhe
të jap udhëzime mbi qasjet, masat dhe aktivitetet, të cilat
janë të nevojshme për të siguruar zbatimin efektiv dhe ligjor
të legjislacionit mjedisor të BE. Gjithashtu, ky manual jep
informacione të tjera veçanërisht për krijimin e legjislacionit të
ri duke vënë në pah transparencën mbi menaxhimin e basenit
lumor, ndërkohë që zbatohet legjislacioni i ri.

Grupet e interesit
Ky manual iu drejtohet kryesisht nëpunëseve zyrtar (ligjvënësve,
nëpunëseve publik, planifikuesve, ekspertëve mjedisor,
organizatave të shoqërisë civile etj.) agjencive kombëtare,
rajonale dhe lokale në Shqipëri, të cilat janë përgjegjëse për
planifikimin, menaxhimin dhe zbatimin e legjislacionit mjedisor
dhe programeve të tjera në qarkun e Gjirokastrës. Shpresojmë
që ky manual të jetë në interes edhe të palëve të tjera në
Këshillin e Basenit Ujor Vjosë, siç mund të jenë qytetarët të cilët
punojnë në sektorët industrial dhe tregtar të cilët preken nga
ky legjislacion dhe organizatat jo-qeveritare (OJQ) – pra gjithë
grupet e interesat në Basenit Ujor Vjosë. Gjithashtu, Manuali
jep informacione të dobishme, udhëzime dhe këshilla për të
adaptimin dhe zbatimin e legjislacionit të BE. Manuali shërben
edhe si një burim i rëndësishëm informacioni për studiuesit
dhe profesionistët e sektorit të menaxhimit të burimeve ujore.

Struktura e këtij Manuali
Në këtë manual përfshihen kapitujt e mëposhtëm:
Kapitulli 1: Një hyrje e përgjithshme mbi përcaktimin e kornizës
për planifikimin dhe zbatimin e legjislacionit Mjedisor të BE në
qarkun e Gjirokastrës;
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Kapitulli 2: Plan propozimi për zbatimin e Legjislacionit Mjedisor,
duke dhënë një përmbledhje të kërkesave kryesore, pasojat e
zbatimit të këtij legjislacioni dhe planet e prekura.
Ky kapitull tregon të gjitha hapat që nevojiten të ndërmerren
për të përgatitur planin për zbatimin e legjislacionit.
Kapitulli 3: Institucionet dhe grupet e interesit në Menaxhimin
e Basenit Lumor dhe Transparencën.
Ky kapitull përshkruan gjithë grupet kyç të interesit të cilat
preken nga legjislacioni dhe rolin që ato kanë gjatë zbatimit, si
dhe tregon rolin e autoriteteve shtetëroreve në nivel kombëtar,
rajonal dhe lokal, rolin që ka përfshirja e publikut dhe sektori
privat si dhe rolin e rëndësishëm të proceseve të komunikimit
dhe konsultimit.
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Kapitulli 4: Udhëzime për përfshirjen e publikut si mënyrë për
të rritur transparencën në menaxhimin e basenit lumor.
Ky kapitull tregon të gjitha mekanizmat e nevojshme për
të përmirësuar përfshirjen e publikut, si një mënyrë për të
përmirësuar transparencën gjatë zbatimit të Legjislacionit
Mjedisor Europian.

4

1.

HYRJE MBI PLANIFIKIMIN DHE ZBATIMIN
E LEGJISLACIONIT MJEDISOR TË BE ................................... 7
1.1 Hyrje ............................................................................. 7
1.2 Planifikimi për anëtarësim në BE ............................ 11
1.3 Zbatimi ........................................................................ 12
		
1.3.1 Çështjet mjedisore ............................................ 13
		
1.3.2 Çështjet institucionale ...................................... 14
		
1.3.3 Pjesëmarrja e publikut ..................................... 14
		
1.3.4 Kontrolli i zbatueshmërisë së ligjit ................... 15
1.4 Menaxhimi i Procesit të Zbatimit ............................ 17
2.

PLAN PROPOZIMI PËR ZBATIMIN
E LEGJISLACIONIT MJEDISOR TË BE ................................ 19
2.1 Hapat që duhen ndjekur dhe veprimtaritë
		
themelore në zbatimin e legjislacionit mjedisor
		
të BE ............................................................................. 19
2.2	Plan i Menaxhimit të Lumit Vjosa dhe RDB ............ 20
2.3	Përgjegjësit për zhvillimin e RBMP .......................... 21
2.4	Institucione të tjerë të përfshira në Mënaxhimin
		
e Burimeve Ujore ...................................................... 22
3.

INSTITUCIONET DHE GRUPET E INTERESIT NË
MENAXHIMIN E BASENIT LUMOR ................................... 24
3.1	Grupet e interesit ...................................................... 24
3.2	Institucionet e Qeverisë Qendrore .......................... 29
3.3	Autoritetet Kompetente ............................................ 31
3.4	Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis .................................. 34
3.5	Vlerësimi i Strategjik Mjedisor .................................. 35
3.6	Informacioni Mjedisor ............................................... 35
5

Ky projekt është i financuar nga Bashkimi Evropian

PËRMBAJTJA

3.7 Direktiva e Pjesëmarrjes së Publikut ...................... 36
3.8 Direktiva INSPIRE	 ..................................................... 36
3.9 Direktiva e Përgjegjësive Mjedisore ........................ 37
3.10 Qeveria Rajonale dhe Lokale ................................... 37
3.11	Përfshirja e Sektorit Privat ....................................... 38
3.12 Komunikimi dhe Konsultimi ..................................... 40

Ky projekt është i financuar nga Bashkimi Evropian

4.

UDHËZIMET MBI PJESËMARRJEN E PUBLIKUT
SI MËNYRË PËR TË RRITUR TRANSPARENCËN
NË MENAXHIMIN E BASENIT LUMOR ............................. 42
4.1 Hyrje ........................................................................... 42
4.2	Analiza e grupeve të interesit ................................... 43
4.3	Analiza shkak-pasojë ................................................. 47
4.4 Organizimi i komunikimeve ...................................... 51
4.5 Mjetet e ndërveprimit dhe komunikimit ................ 54
		
4.5.1 Vlerësimi i mjeteve të komunikimit ................. 60
4.6	Intervistat .................................................................... 61
4.7	Aftësitë intervistuese ................................................. 64
4.8	Përgatitja e workshopeve ......................................... 66
4.9	Seksionet krijuese ...................................................... 68
4.10 Sistemet e Informacionit Gjeografik (Web GIS) ...... 71
4.11 Dëgjesa publike .......................................................... 75
4.12 Mjetet kompjuterike për analizimin
		
e komenteve publike ................................................. 79
5.

LISTA E SHKURTIMEVE ...................................................... 80

6.

REFERENCAT ....................................................................... 81

6

HYRJE MBI PLANIFIKIMIN
DHE ZBATIMIN E LEGJISLACIONIT
MJEDISOR TË BE
1.1 Hyrje
Në dekadat e fundit Bashkimi Europian ka ndërmarr një
serë projektesh dhe ka ofruar mekanizma për përmirësimin e
legjislacionit mjedisor në Shqipëri. Megjithatë, zbatimi efektiv i
këtij legjislacioni paraqet sot më sot një sfidë të madhe. Ky fakt
përmendet edhe ne Strategjinë për Menaxhimin e Integruar
të Burimeve Ujore, ku përfitimet dhe masat që rrjedhin nga
legjislacioni i BE aktualisht mungojnë: rritja e besimit nëpërmjet
njohurive më të mira dhe përgjegjësive.
Në këtë kapitull diskutohet rëndësia dhe mënyrat
e nevojshme për zbatimin e çështjeve mjedisore gjatë
përgatitjes për anëtarësim në BE, si dhe analizohen një serë
problematikash në lidhje me zbatimin, problematika të cilat
janë të zakonshme dhe tregohet sesi planifikimi për zbatimin
e legjislacionit mund të përfshihet në planifikim më të gjerë
të qeverisë për t’ju bashkuar BE. Gjithashtu, në këtë kapitull
përshihen informacione në lidhje me Rregullat e BE, të cilat
duhet të adaptohen në nivel kombëtar dhe të zbatohen në
Shqipëri, rregulla këto të cilat kanë ndikim mbi krijimin e të
drejtave dhe detyrimeve të qytetarëve dhe shoqërive private.
Zbatimi më i mirë duhet të jetë në fokusin e Strategjisë
Shqiptare të Menaxhimit të Burimeve Ujore. Rrjedhimisht,
përfitimi maksimal i benefiteve të legjislacionit Europian duke
përmirësuar zbatimin e tij duhet të vendoset në politikat
mjedisore në Shqipëri. Në këtë kontekst, institucionet Shqiptare
janë të vetëdijshme mbi rëndësinë e përmirësimit të njohurive
në lidhje me zbatimin e legjislacionin edhe nëpërmjet rritjes
së aksesit ndaj informacionit. Gjithashtu, pranohet nevoja për
përmirësimin dhe rritjen e kontrolleve dhe inspektimeve në
7
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lidhje me ligjet mjedisore, si dhe nevoja për drejtësi në lidhje
me çështjet mjedisore. Vihet në pah, veçanërisht nevoja për
përmirësimin e mekanizmave në nivel kombëtar në lidhje
me trajtimin e ankesave për implementimin e legjislacionit
mjedisor. Qëllimet kryesore për të ardhmen e menaxhimit e
integruar të Baseneve Lumore janë:
– të mbrojë, të ruaj dhe të rrisë kapitalin natyror Shqiptar;
– të transformojë vendin në një ekonomi me resurse
efeciente;
– të mbrojë qytetarët nga problematikat mjedisore dhe
rreziqet që lidhen me shëndetin dhe mirëqenien;
– të përmirësojë informonin duke rritur njohuritë bazë të
qytetarëve;
– të realizojë më shumë investime në lidhje me politikat
mjedisore dhe klimatike;
– të realizojë integrimin e plotë të kërkesave mjedisore
dhe vlerësojë ndikimin e tyre në fusha të tjera;
– të transformojë qytetet Shqiptare në qytete të
qëndrueshme;
– të adresojë në mënyrë me efektive sfidat e ndryshimeve
klimatike.
Procesi i adaptimit të sistemeve ligjore dhe administrative
të BE në Shqipëri është një sipërmarrje që kërkon planifikim
të kujdesshëm dhe menaxhim të vazhdueshëm. Duke qenë
se afatet për zbatimin e Direktivave dhe Rregulloreve apo
kërkesave të veçanta nuk fillojnë deri në momentin e hyrjes
në BE, është e rëndësishme që masat e propozuara dhe të
adoptuara të jenë të përshtatshme në lidhje me kërkesat
mjedisore që Shqipëria do të ketë në të ardhmen.
Shqipëria duhet të ketë një kornizë për koordinimin e
praktikave ligjore dhe administrative në të gjithë ministritë e
ndryshme, si dhe duhet të ketë njësi legjislative, të cilat kanë
për synim zbatimin e plotë dhe në harmoni me BE të ligjeve
dhe praktikave mjedisore, të cilat duhet të jenë koherente
edhe me rregulloret e shtetit Shqiptar. Ndërsa Shqipëria
adapton legjislacionin dhe vendos kornizat për zbatimin e këtij
legjislacioni duke aplikuar Direktivat dhe Rregulloret Europian
në sistemin e saj ligjor, duhet të merren në konsideratë se cilat
fusha të legjislacionit kombëtar do të preken nga legjislacioni i
8
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ri dhe cilat do të kërkojnë amendime ligjore. Gjithashtu, duke
pasur parasysh perspektivën e admendameteve teknike,
Shqipëria duhet të marrë në konsiderojë se cilat mekanizma
ligjor duhet të sigurojë me qëllim që të mundësohet zbatimi
efektiv, transparent dhe në kohë i këtij legjislacioni.
Vendeve kandidate siç është Shqipëria, iu rekomandohet
nga Bashkimi Europian të përdorin procese ligjore kombëtare
të përshpejtuara për të pranuar legjislacionin Europian. Kjo vlen
veçanërisht për Direktivat dhe Rregulloret e BE të cilat kërkojnë
përditësime të rregullta dhe përmirësime të vazhdueshme për
shkak të avancimeve shkencore dhe teknike, siç mund të jetë
rasti i Direktivave të cilat kufizojnë emetimet e substancave të
rrezikshme në ajër apo ujë, Direktiva mbi pajisjet elektronike
dhe për mbetjet kimike. Megjithatë, Shqipëria duhet të ketë
parasysh mbi të gjitha sigurimin e transparencës dhe planifikim
të kujdesshëm në lidhje me përfshirjen dhe pjesëmarrjen e
publikut.
Futja e menjëhershme e gjithë legjislacionit mjedisor të BE
do të shkaktonte ndryshme shumë të mëdha në legjislacionin
kombëtar Shqiptar. Për këtë arsye, thelbësore është që
procesi i implementimit të përfshijë sa më shumë grupe
interesi, në veçanti përpara se të futet legjislacion i ri. Si pjesë
e ofrimit të dialogut të hapur, Shqipëria duke të lejojë grupet
e interesit dhe të gjithë ata të cilët mund të jenë potencialisht
të prekur në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë nga
legjislacioni i ri, i cili pritet të pranohet, si dhe për t’i njohur
këto grupe me kërkesat e reja dhe mënyrën sesi këto kërkesa
të reja do të kërkohen dhe sesi do të menaxhohen ndryshimet
e nevojshme për menaxhimin e praktikave rregullatore.
Gjithashtu, ndryshimet ligjore për zbatimin e kërkesave të BE
mund të sjellin shpenzime shtesë në nivelin qeveritar qendror,
rajonal dhe lokal si dhe shpenzime në sektorët industrial
dhe tregtar si dhe për vet publikun. Informacioni publik dhe
diskutimet e ndryshme ndikojnë në lehtësimin e këtij procesi
dhe konsultimi me publikun si pikë kyçe në draftet ligjore
ndikon në identifikimin e çështjeve kombëtare, rajonale dhe
lokale apo në sektorët e interesat që kanë lidhje me procesin
e implementimit për një fushë të caktuar. Procesi i konsultimit
ndihmon në ndërgjegjësimin për sigurinë ligjore dhe pranimin
e ndryshimeve nga publiku.
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Për sa i përket Direktivave, procesi i adaptimit në përgjithësi
përfshinë tri elemente: adaptimin (e legjislacionit), zbatimin dhe
kontrollin. Megjithëse, listimi në këtë rend i këtyre elementëve
duket logjik dhe i drejtpërdrejtë, këto elemente janë në varësi
të njëri tjetrit.
Adaptimi efektiv kërkon, fillimisht, të kuptohen mirë kërkesat
ligjore, zbatimi dhe kontrolli i praktikave dhe mundësive
(zbatimi në praktikë); dhe, së dyti, duhet që formulimi i ligjeve
të marr parasysh kërkesat që lidhen me zbatimin efektiv dhe
të sigurohet zbatimi real dhe i kontrolluar.
Një legjislacion i ri kombëtar, i cili merr shabllon rregullat
e Direktivave të BE pa siguruar që ky legjislacion i adoptuar
të jetë i integruar me sistemin kombëtar mjedisor, ligjor dhe
administrativ do të ishte joefektiv. Një përqasje e tillë mund
të dështojë në zbatimin e vet Direktivës Europiane. Gjithashtu,
mund të çojë në dështim të plotë të komunikimit të të drejtave
dhe përgjegjësive që duhet të kenë grupet e interesit sipas
objektivave të Direktivës.
Institucionet Shqiptare tashmë kanë kompetenca dhe aftësi
në lidhje me Direktivën e Ujit të BE. Megjithatë, nëse ligjet e
reja ndryshojnë strukturat institucionale, pa bërë konsultime
të kujdesshme dhe pa planifikuar paraprakisht ndryshimet,
rrezikohen të krijohen debate dhe konflikte në lidhje me
kompetencat dhe procedurat e reja. Rrjedhimisht, këto ligje të
reja mund mos të zbatohen sepse institucioneve përgjegjëse
ju mungon motivimi, ekspertiza, stafi dhe buxheti për të marr
përsipër përgjegjësitë e tyre.
Ligjet e reja të cilat ndërtojnë një sistem me përgjegjësi
qeveritare, siç janë lejet mjedisore të integruara duhet të kenë
një pasqyrë të qartë të këtyre përgjegjësive; si p.sh. kontrollin
e zbatimit të lejeve që jepen. Formulimi i këtyre ligjeve të reja
duhet të bëhet në mënyrë që të jap kuptueshmëri të qartë të
sistemit të ri të institucioneve, procedurave dhe përgjegjësive.
Përveç një programi ligjor të mirëplanifkuar, zbatimi dhe
kontrolli efektiv kërkon:
• sisteme të besueshme të grumbullimit të të dhënave;
• sisteme dhe institucione efektive për monitorimin dhe
raportimin e gjendjes së mjedisit dhe inspektime;
10
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1.2 Planifikimi për anëtarësim në BE
Procesi i planifikimit për anëtarësimin në BE lidhet në rastin
tonë me adaptimin e legjislacionit Mjedisor të BE. Për secilin
nga sektorët mjedisor dhe për secilin instrument ligjor duhet
të parashtrohet:
• situate aktuale (në lidhje me adaptimin si dhe me
zbatimin e kontrollin);
• prioritetet afat-shkurtër në lidhje më anëtarësimin;
• prioritetet afat-mesëm në lidhje me anëtarësimin;
• bashkëpunimi dhe nevoja për ngritjen e institucioneve;
• vlerësimi i nevojave financiare për kohëzgjatje afatshkurtër dhe afat-gjatë;
• aktivitetet mjedisore në lidhje adaptimin, të cilat duhet
të integrohen në politikat e fushave të tjera;
• gjithë investimet e reja duhet të pajtohen me
legjislacionin e BE-së.
11
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procedura dhe mjete për rritjen e ndërgjegjësimit
mjedisor për industritë dhe publikun në mënyrë që të
sigurohet mirëkuptimi, bashkëpunimi dhe mbështetja e
institucioneve mjedisore dhe procedurave që lehtësojnë
pjesëmarrjen e publikut në menaxhimin mjedisor;
rekurs administrativ dhe juridik në lidhje me shkeljet
(aktuale dhe potenciale) të ligjeve mjedisore, të
shoqëruara me sisteme të përshtatshme me gjoba të
përshtatshme dhe dekurajuese dhe penalitete duke
përfshirë detyrime ligjore nën juridiksionin penal për
shkelje serioze (bazuar në Direktivën 2008/99/EC në
lidhje me mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet kodit penal);
trajnimin e stafit të autoriteteve kompetente dhe
palëve të tjera që lidhen me fushën publike dhe gjysëm
publike si dhe trajtim të përgjithshëm dhe rritjen e
ndërgjegjësimit të sektorëve të prekur të shoqërisë;
nxitja e pjesëmarrjes së institucioneve lokale dhe
rajonale;
financim i përshtatshëm dhe mbështetje për
institucionet që merren me zbatimin dhe kontrollin.
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Masat e mëposhtme janë të vlefshme në lidhje me përgatitjet
e procesit të anëtarësimit:
• ngritja e grupeve të punës ndër-ministrore për të
zhvilluar përqasje të përbashkëta për çështje të caktuara
mjedisore. Në këtë kontekst, është e nevojshme të rritet
bashkëpunimi me anë të mekanizmave të brendshëm
institucional;
• zhvillimi i programeve afatgjatë për rekrutimin dhe
trajnim të stafeve për organizatat e sektorit publik për
çdo sektor mjedisor;
• përmirësimi i njohurive në lidhje me legjislacionin
Europian dhe pasojat e zbatimit të tij në nivel kombëtar
dhe rajonal/lokal;
• sigurimi i pjesëmarrjes së institucioneve rajonale dhe
lokale;
• përdorimi i skemave të reja, ku strukturat administrative
mjedisore në Shqipëri të përputhen me ato të vendeve
të Bashkimit Europian, duke bërë në këtë mënyrë
transferimin e lehtë të ekspertizës administrative
Europiane.

1.3 Zbatimi
Procesi i anëtarësimit në BE çon në ndryshime të mëdha të
strukturës legjislative Shqiptare. Është e rëndësishme që vendi
të jetë i përgatitur në mënyrën e duhur për këto ndryshime.
Megjithatë, sektori mjedisor është vetëm njëri prej fushave
të politikave të BE, dhe duhet të ndërmerren disa hapa bazë
në mënyrë që të sigurohet që Shqipëria të jetë e përgatitur
plotësisht për procesin e anëtarësimit në lidhje me sektorin
mjedisor.
Hapa praktike për rritjen e efektivitetit të legjislacionit
mjedisor të BE në lidhje me anëtarësimin e vendit përfshin
programet e rritjes së ndërgjegjësimit të publikut, si dhe
sektorëve të prekur industrial, si dhe të vet publikut të
gjerë. Gjithashtu, përfshin trajnimin ligjor për nëpunësit e
administratës, duke përfshirë edhe stafet në agjencitë e
mbrojtjes së mjedisit, institucionet e kontrollit, inspektoratin
mjedisor, oficerët e kontrollit, si dhe avokatët e gjyqtarët.
12

1.3.1 Çështjet mjedisore

13

Ky projekt është i financuar nga Bashkimi Evropian

Masat e mëposhtme ndihmojnë në reduktimin e rreziqeve
që lidhen me adoptimin e shpejtë të legjislacionit:
• Fillimisht duhet të përcaktohet një strategji kombëtare
për zbatimin. Në momentin kur vendimet merren në
lidhje me zbatimin dhe kontrollin e zbatueshmërisë së një
ligji, atëherë hartimi i politikave të reja është një proces
relativisht i thjeshtë.
• Përfshirja e grupeve të interesit. Një ligj i suksesshëm është
ai i cili zbatohet dhe kontrollohet në praktikë. Prandaj, është
e nevojshme të merret parasysh situata dhe eksperienca
e gjithë njerëzve të përfshirë në implementimin e tij apo
të atyre që preken nga ky ligj në praktikë. Kjo përfshin
autoritetet rajonale dhe lokale, industrinë dhe publikun, si
dhe ministritë e veçanta që kanë lidhje me çështjet në fjalë.
Periudhat e konsultimit për një legjislacion të ri janë kërkesë
themelore që nënkupton përfshirjen e drejtpërdrejt të
grupeve të prekura dhe grupeve të tjera të interesit.
• Adaptimi fillimisht i kornizës përpara përmbajtjes.
Pajtueshmëria me ligjin ulet nëse shumë ligje futen në një
kohë shumë të shkurtër. Është e rëndësishme të adaptohet
korniza legjislative për ngrirjen e sistemeve të administratës
dhe të sigurohen të drejtat bazë e detyrimet përpara futjes
së kërkesave të detajuara ligjore, në veçanti atyre të cilat
caktojnë detyrime të rënda administrative nga autoritetet
ligjore. Një përqasje e tillë, ndihmon gjithashtu në dhënien
e paralajmërimeve për kërkesat e reja ligjore, të cilat
ndihmojnë grupet e interesit të planifikojnë e të kryejnë
ndryshimet apo përgatitjet e ndryshme për pajtueshmëri
me ligjet e reja. Futja e një kornize përpara se të vendosen
gjithë nenet dhe detajet e tjera në brendësi të saj, ndihmon
gjithashtu palët e prekura për adresuar eksperiencat e tyre
në praktikë tek autoritetet kompetente, duke mundësuar
që këto të fundit të dinë se çfarë duhet të marrin parasysh
përpara se të paraqesin kërkesa të reja shtesë.

1.3.2 Çështjet institucionale
Zbatimi i suksesshëm i legjislacionit mjedisor varet në një
farë mase nga administrata publike. Administratë efektive dhe
efeciente mund të quhen ajo administratë e cila zotëron një
sërë kompetencash, si vijon:
• kompetenca të qarta në lidhje me legjislacionin mjedisor
dhe legjislacionet e tjera që lidhen më të;
• procedura të qarta dhe efeciente në lidhje me
Vendimmarrjen dhe zbatueshmërinë e vendimeve;
• profesionist të kualifikuar, ku përfshihen shkencëtarët e
mjedisit, inxhinierët, ekologjistët dhe ekspertë të ligjeve
mjedisore;
• staf të mjaftueshëm dhe fonde të mjaftueshme për të
realizuar projekte; kontroll i fortë në lidhje më të drejtat
dhe detyrimet;
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1.3.3 Pjesëmarrja e publikut
Pjesëmarrja e publikut luan rol të rëndësishëm në arritjen e
synimeve prioritare të vendosura nga Plani i Veprimit Mjedisor
PVM [EAP] të BE. Rrjedhimisht, është e nevojshme të sigurohet
që publiku është të jetë i informuar në lidhje me politikat
mjedisore. Sipas PVM: “Me qëllim maksimizimin e përfitimit
nga legjislacioni Euriopian mjedisor me anë të zbatueshmërisë
së ligjit, shtetet duhet të sigurojnë informacion të qartë duke
treguar se si po zbatohet ligji për mjedisin” Gjithashtu, dhënia
e informacionit duke përmirësuar njohuritë bazë është pjesë e
objektivave prioritare të këtij plani.
Të drejtat për pjesëmarrjen e publikut jepen në Direktivën
2003/35/EC për sigurimin e pjesëmarrjes së publikut në lidhje
me ndërtimin e planeve dhe programeve që lidhen me mjedisin
dhe amendamentet që lidhen me pjesëmarrjen e publikut
dhe aksesin në drejtësi Direktivat 88/337/EEC dhe 96/61/EC, si
dhe legjislacione të tjera Direktiva 2011/92/EC mbi vlerësimin
e pasojave të projekteve publike dhe private mbi mjedisin,
Direktiva 2003/4/EC mbi të drejtën e informimit publik mbi
çështjet mjedisore.
Autoritetet qeveritare dhe lokale duhet të krijojnë kushtet
që mundësojnë publikun të luajë një rol vendimtar në lidhje me
14

1.3.4 Kontrolli i zbatueshmërisë së ligjit
PVM përcakton nevojën për një sistem për zbatueshmërinë
dhe kontrollin në të gjithë nivelet e administratës. Kjo
nënkupton vendosjen e kritereve detyruese për inspektim
efektiv dhe monitorim të implementimit të legjislacionit të BE.
Realizimi i gjithë faktorëve të mësipërm duhet të kryhet me anë
të mbështetjes së profesionistëve dhe forcimit të kontrolleve
shkencore, si dhe me anë të shkëmbimeve të praktikave më të
mira profesionale.
Sigurimi i zbatueshmërisë së ligjit ndonjëherë është më
i vështirë sesa krijimi i ligjit. Zbatimi i përpiktë nënkupton
inspektoriate mjedisore të forta dhe të vendosura, me fonde të
përshtatshme, sisteme gjobash, penalitetesh dhe përgjegjësish
penale për shkeljet e rënda. Realizimi me efektivitet i
veprimtarive kontrolluese bëhet duke siguruar trajnim efektiv
për inspektorët në lidhje me sektorin specifik që ata do të
kontrollojnë. Duhet të ekzistojnë protokolle dhe rregulla për
marrjen e provave dhe prezantimin e tyre përpara proceseve
gjyqësore. Duhet të sigurohen proceset e pranimit të këtyre
provave gjatë situatave të ndryshme. Duke pasur parasysh
numrin në rritje të rasteve kur rregullat e BE nuk zbatohen,
çështjet e kontrolleve kanë prioritet të lartë për Shqipërinë,
duke ndjekur Direktivën 2008/99/EC mbi mbrojtjen e mjedisit
nëpërmjet kodit penal.
15
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mbrojtjen e mjedisit. Ato duhet të sigurojnë akses të publikut
mbi shumicën e informacioneve në lidhje me mjedisin, dhe
këshillohet që të ndërmerren fushata informuese për të
rritur ndërgjegjësimin, dhe për të siguruar shërbime të cilat
lehtësojnë sjellje mjedisore të përgjegjshme, si p.sh. ndarja e
mbajtjeve shtëpiake, përdorimi i përgjegjshëm i ujit etj.
Organizatat joqeveritare (OJQ) të cilat merren me mjedisin
dhe konsumatorin, sindikatat, industritë dhe shoqatat
profesionale luajnë rol të rëndësishëm në sensibilizimin
dhe ndërgjegjësimin e publikut, duke qenë se përfaqësojnë
interesat e pjesëtareve të tyre dhe arrijnë të mobilizojnë
opinionin publik. Si rrjedhim, këto organizata duhet të
konsultohen përpara se të futen ndryshime ligjore të mëdha
në legjislacion.
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Prandaj është e rëndësishme të projektohen sisteme
rregullatore, të cilat monitorojnë dhe kontrollojnë
implementimin e legjislacionit mjedisor të BE në mënyrë
praktike dhe efektive edhe nga pikëpamja e kostos, si dhe të
sigurohen se këto sisteme operojnë ashtu siç janë projektuar
të operojnë.
Një sërë instrumentesh poltikëbërës mund të merren në
konsideratë për të realizuar zbatueshmërinë, siç mund të jenë
instrumentet dhe nxitësit ekonomik dhe tregtar, sanksionet
administrative (p.sh. sanksionet mjedisore, të cilat konfiskojnë
fitimet apo kursimet nëse nuk shpaguhen sanksionet mjedisore)
në mënyrë që të promovohet zbatimi i ligjit. Gjithashtu, mund
të merren në konsideratë edhe sanksionet administrative,
civile dhe penale.
Për sa i përket fushës së zbatueshmërisë, rregullat shtetërore
të cilat iu japin palëve të treta mundësinë për të kundërshtuar
vendimmarrjen e autoriteteve shtetërore në lidhje me sektorin
mjedisor apo të marrin pjesë në procese të hapura dhe
transparente vendimmarrjeje janë pjesë themelore e ndihmës
për bindjen ndaj legjislacionit mjedisor. E njëjta gjë vlen për
rregullat shtetërore të cilat ndihmojnë individët dhe OJQtë të
ngrenë veprimtari në lidhje me rreziqet aktuale apo potenciale
që vijnë nga thyerja e rregullave mjedisore. Këto ndihma
ligjore, duhet të lejojnë pjesëmarrjen në të gjitha proceset
legjislative. E drejta e OJQve për të sfiduar Vendimet mjedisore
është vendosur në Gjykatën Europiane të Drejtësisë, si p.sh
Rasti C-115/09: Trianel Kohlekraftwerk Lünen. Në këtë rast,
Gjykata Europiane e Drejtësisë vendosi që edhe nëse shkelen
ligjet e brendshme shtetërore përsëri OJQ kanë të drejtën e
kundërshtimit të projekteve të cilat kanë pasoja domethënëse
mbi mjedis. Procedurat ligjore të Shqipërisë, duhet të jenë
në koherencë me “aksesin e gjerë të drejtësisë” siç jepet në
Konventën Aarhus 1998 dhe në Direktivën Planit i Veprimit
Mjedisor (PVM) (2011/92/EU). Të drejta të veçanta jepen
në Direktivën VNM për OJQ, të cilat promovojnë mbrojtjen
mjedisore.
Bashkimi Europian vazhdon të jetë aktiv në promovimin e
zbatimit të ligjeve mjedisore me anë të instrumenteve si aksesi
për informacion publik, aksesi në skedarë të përbashkët dhe
përdorimi i resurseve të tjera midis qeverive dhe ekspertëve
16

1.4 Menaxhimi i Procesit të Zbatimit
Menaxhimi i procesit të zbatimit të legjislacionit mjedisor,
nënkupton zhvillimin e përqasjeve gjithëpërfshirëse dhe
përqasjeve të avancuara për menaxhimin mjedisor. Ky
Manual ka për qëllim të ndihmojë në lidhje me këtë qëllim
duke nënvizuar përqasjet më të zakonshme që ndihmojnë në
progresin e këtij procesi.
Menaxhim i fortë mjedisor, i përcaktuar në instrumente si ISO
14001 dhe në Rregulloren (EC) Nr. 1221/2009 mbi pjesëmarrjen
vullnetare të organizatave në Komitetin eko-menaxhues dhe
skemën audituese (EMAS), siguron mekanizma menaxhimi për
shoqëritë dhe organizata të tjera për të vlerësuar, raportuar
dhe përmirësuar përformancën mjedisore. Skema të tilla
menaxhimi përfshijnë:
• listimin e çështjeve dhe identifikimin e pasojave kyç të
implementimit (p.sh. pasojat ligjore, administrative,
teknologjike, burimet njerëzore dhe pasojat financiare);
• vendosjen në prioritet të çështjeve në bazë të parimeve
të dakortësuara;
• krijimin e institucionit për Auditimin Mjedisor;
• caktimin e përgjegjësive për realizimin ose jo të qëllimeve
ndaj autoriteteve të ndryshme shtetërore;
• ngritjen e një sistemi të regjistrimit, akreditimit dhe
auditimit mjedisor;
• hartimin e politikave mjedisore, vlerësimeve mjedisore,
sistemeve të menaxhimit dhe procedurave të auditimit
mjedisor nga organizata të regjistruara;
• identifikimin e problematikave të mbivendosjes dhe
lehtësimin e koordinimit ndër-ministror, në veçanti në
lidhje me implementimin;
17
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mjedisor. Për të mbështetur zbatimin dhe kontrollin e
zbatueshmërisë së ligjeve mjedisore, Bashkimi Europian
ka adoptuar Direktivën e Përgjegjësive Mjedisore 2004/35/
EC, Rekomandimin për sigurimin e kritereve minimale për
inspektimet mjedisore 2001/331/EC dhe Direktivën për
mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet kodit penal 2008/99/EC.

•
•
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•

identifikimin e të dhënave të nevojshme për të mbështetur
vendimmarrësit;
caktimin e planeve të punës dhe afateve të realizimeve,
të cilat japin pritshmërinë për afatet dhe shtrirjet kohore;
monitorimin dhe matjen e progresit për qëllimet
menaxhuese (p.sh. monitorimi i aspekteve të cilësisë së
mjedisit dhe efektivitetit të implementimit).

Forcimi i strukturave të administratës me qëllim menaxhimin
mjedisor, përfshin si vijon:
• ngritjen e institucioneve të reja, si Trupa Kompetente për
Auditimin Mjedisor, ose ristrukturimi në shkallë të lartë i
institucioneve ekzistuese;
• përmirësimin e komunikimit dhe koordinimit ndërministror; përmirësimin e institucioneve rajonale dhe
lokale; sigurimin e infrastrukturës teknike dhe staf
profesional të trajnuar;
• përmirësimin i aftësive kontrolluese të autoriteteve
kontrollore të mjedisit;
• përcaktimin e një numri të caktuar nëpunësish, të cilët
do të marrin pjesë në grupet e punës mjedisore qofshin
formale dhe informale;
• ngritja e partneritetit dhe platformave për bashkëpunimin
efecient me autoritetet bashkiake, sipërmarrjet e
biznesit dhe organizatat joqeveritare për të zbatuar ligjet
mjedisore dhe për të promovuar adaptimin e skemave të
menaxhimit mjedisor.
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PLAN PROPOZIMI PËR ZBATIMIN
E LEGJISLACIONIT MJEDISOR TË BE
2.1 Hapat që duhen ndjekur dhe
veprimtaritë themelore në zbatimin e
legjislacionit mjedisor të BE:
• Identifikimin e secilit prej baseneve që shtrihen brenda
territorit shtetëror Shqiptar dhe caktimi i Këshillave të
Baseneve (RBDs) dhe përcaktimi i autoriteteve kompetente
(Neni 3, Pika 24);
• Karakterizimi i baseneve lumore në lidhje me problematikat, impaktet dhe ekonominë e përdorimit të ujit, duke
përfshirë regjistrin e zonave të mbrojtura që shtrihen në
brendësi të basenit lumor (Neni 5, Neni 6, Aneksi II, Aneksi III);
• Realizimi i ndërkalibrimit të statusit ekologjik të sistemeve
të kualifikuara (Neni 2 (22), Aneksi V)
• Kthimi në gjendje pune të rrjeteve të monitorimit meteorologjik, hidrologjik, treguesve të ndotjes etj. (Neni 8);
• Bazuar në monitorimin e saktë dhe në analizën e
karakteristikave të basenit lumore, përcaktimin e programit
të masave për arritjen e objektivave mjedisor sipas Direktivës
Europiane të Ujit me kosto efektive (Neni 11, Aneksi III);
• Hartimi dhe publikimi i Planeve të Menaxhimit Lumore
(RBMPs) për secilin nga basenet ujore RBD duke përfshirë
caktimin e trupave ujor të modifikuar në shkallë të lartë
(Neni 13, Neni 4.3);
• Zbatimi i politikave të çmimeve të ujit të cilat nxisin
qëndrueshmërinë e burimeve ujore (Neni 9);
• Kthimi në formë të zbatueshme të planit të masave (Neni
11);
• Zbatim i programit të masave dhe arritja e objektivave
mjedisor (Neni 4).
19
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2.2 Plan i Menaxhimit të Lumit Vjosa dhe RDB
Përgatitja e Planit të Menaxhimit të Basenit Lumor Vjosë
RBMP dhe RBD është prioritet thelbësor për rajonin. AMBU së
bashku me institucionet e tjera duhet të ndërmarrin hapa në
fillimin e këtij procesi, i cili pritet të shtrihet disa vjet në kohë.
Koha është e limituar duke filluar që prej karakterizimit të
baseneve lumore deri në hartimin e publikimin e Planeve të
Menaxhimit Lumor (RBMPs) për secilin RBD.
Përmbajta e RBMP duhet të përfshijë si vijon:
• Një përshkrim të përgjithshëm të karakteristikave të
basenit lumor, duke përfshirë një hartë e cila tregon
vendndodhjen dhe kufijtë e ujrave sipërfaqësor dhe
nëntokësor dhe një hartë e cila tregon llojet e ndryshme
të burimeve sipërfaqësore, të cilat ndodhen brenda
basenit lumor.
• Një përmbledhje e problematikave dhe pikave të nxehta
e impakteve që jep aktiviteti njerëzor mbi statusin e
ujrave sipërfaqësor, ujrave nëntokësor, duke përfshirë
vlerësimet për ndotjet pikësore, ndotjet e shpërndara
(duke përfshirë një përmbledhje mbi përdorimin e
tokës) dhe problematika mbi vlerësimin e statusin të
përdorimit të ujit duke përfshirë marrjet e ujit, si dhe
një analizë të impakteve të tjera të njeriut mbi statusin
e ujit.
• Hartë në të cilën tregohen zonat e mbrojtura.
• Hartë në të cilën tregohet rrjeti monitorues.
• Prezantimi në hartë i rezultateve të programeve të
monitorimit, të cilat tregojnë statusin ekologjik dhe
kimik të ujrave sipërfaqësor, statusin kimik dhe prurjet e
ujrave nëntokësor si dhe statusin e ujrave të mbrojtura.
• Listë të objektivave mjedisore të përcaktuar për ujrat
sipërfaqësor, ujrat nëntokësor, zonat e mbrojtura, duke
përfshirë zonat të cilat kanë shfrytëzuar ujin e nëntokës;
• Përmbledhje e analizës ekonomike të përdorimit të ujit.
• Përmbledhje e programit ose programeve të masave.
• Regjistri i programeve të detajuara dhe planeve të
menaxhimit dhe një përmbledhje e përmbajtjes së tyre.
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•

2.3 Përgjegjësit për zhvillimin e RBMP
Roli dhe përgjegjësitë e institucioneve të përfshira në
Menaxhimin e Burimeve Ujore përcaktohen nga Vendimi
i Këshillit të Ministrave nr. 222.1 [VKM Nr. 221 dt. “6.4.2018
mbi organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Menaxhimit të
Burimeve Ujore]
Institucionet, të cilat përfshihen në mënyrë të drejtpërdrejtë
në menaxhimin e burimeve ujor dhe lidhja ndërmjet tyre jepet
në Figurën 1:

Figure 1: Institutions directly involved in WRM

Figura 1: Institucionet që përfshihen drejtpërdrejt në MBU
The National Water Council is the central decision-making body responsible for the water resources
administration.
AMBU is the secretariat for the NWC and develops and implements policies, strategies, plans,
programs and projects aimed at the integrated management of water resources, quantitative and
qualitative conservation, and their further consolidation. AMBU Proposes to the National Water
Council the concession of water resources and the issuance of use and discharge permits and
authorizations when the activity is carried out outside the boundary of a single basin;
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The River Basin Councils (RBC) are responsible bodies at local level for the integrated water
resources management in the concerned basin. The RBCs are responsible for the implementation of
the monitoring programmes for surface water and groundwater in the respective basins.
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•
•

Përmbledhje e informacionit publik dhe masat e marra
për konsultimin publik, rezultatet e tyre dhe ndryshimet
në plan si pasojë e tyre.
Listë e autoriteteve kompetente shtetërore.
Pikat e kontaktit dhe procedurat për marrjen e
dokumentacionit bazë dhe informacionit duke përfshirë
edhe të dhënat e monitorimeve të përdorura.
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Këshilli Kombëtar i Ujit është trupa vendimmarrëse
qendrore përgjegjëse për administrimin e burimeve ujore.
AMBU është sekretariati i KKU dhe zhvillon dhe zbaton
politikat, strategjitë, planet, programet dhe projektet e
adresuara për menaxhimin e integruar të burimeve ujore,
mbrojtjen sasiore dhe cilësore dhe konsolidimin e mëtejshëm
të tyre. AMBU i propozon Këshillit Kombëtar të Ujit mbi
shfrytëzimin e lëshimin e burimeve ujore, si dhe kufizimet
përkatëse dhe autorizimet kur aktivitetet ndodhin jashtë
kufijve të një baseni të veçantë.
Këshillat e Baseneve Ujore (RBC) janë përgjegjës në nivel
lokal për menaxhimin e integruar të burimeve ujore në basenin
përkatës. RBC janë përgjegjëse për zbatimin e programeve
të monitorimit të ujrave sipërfaqësore dhe nëntokësore në
basenet përkatëse.
Zyra e Administrimit të Basenit Ujor (ZABO) është pjesë
e AMBU dhe është sekretariati i RBC dhe është përgjegjëse
për monitorimin e ujrave sipërfaqësore dhe nëntokësor të
përdorura për furnizimin me ujë.

2.4 Institucione të tjerë të përfshira në
Mënaxhimin e Burimeve Ujore
Grupet e interesit të përfshira në Menaxhimin e Burimeve
Ujore përfshijnë:
Grupi i interesit

Lidhja me AMBU / Roli në MBU

Ministria e Bujqësisë &
Zhvillimit Rural

Përdoruesi kryesor i ujit, mbështetet
tek AMBU për RBMP

Ministria e Turizmit &
Mjedisit

Politikat që lidhen me ndotjen e Ujit
Monitorimin e ujit
Inspektimeve e lejeve

Ministria e Infrastrukturës Shërbimet ujore / Burimet Ujore
& Energjisë
Hidroenergjia / Burimet Ujore
Agjencia Kombëtare e
Mjedisit

Monitorimi i Ujit

Instituti i Gjeoshkencave

Monitorimi i Ujit

Ministria e Shëndetësisë
& Mbrojtjes Sociale

Cilësia e ujit të pijshëm
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Lidhja me AMBU / Roli në MBU

Prefekti

Këshillat e Baseneve Ujore të
drejtuara nga Prefekti

Ministria e Financave &
Ekonomisë

Dhënia e fondeve

Autoriteti Shpërndarës i
Ujit

Shërbimet e ujit, Tarifat

Bashkitë

Shpërndarja e shërbimeve
Furnizimi me Ujë / Kanalizimet
Ujitje / Kullim

Sektori Privat –
Përdoruesit e Ujit

Përdorimi i Ujit – Ujitje – Hidrocentrale
Erozion / Shfrytëzim intertesh

OJQtë

Mbrojtjen e MIBU në nivelin lokal
kombëtar dhe siguron përgjegjësitë
që ka qeveria
Tabela 1: Grupet kyç të interesit në lidhje me
Menaxhimin e Burimeve Ujore

Këto institucione luajnë një rol të rëndësishëm në
menaxhimin e ujit në Shqipëri dhe duhet të përfshihen në
programin e zhvillimit të kapaciteteve. Disa prej këtyre janë
përdorues uji sesa menaxhues uji, për shembull sektori publik
dhe OJQ. Megjithatë, ato duhet të përfshihen në procesin
e RBMP si pjesë e procesit të konsultimit dhe pjesëmarrjes
së publikut për të kuptuar MBU dhe politikat e mundshme
legjislative në lidhje me të.
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Grupi i interesit

3
INSTITUCIONET DHE GRUPET
E INTERESIT NË MENAXHIMIN
E BASENIT LUMOR
3.1 Grupet e interesit
Autoritetet të cilat mbulojnë fushën mjedisore, qofshin këto
publike, private apo të financuara nga biznese të ndryshme,
organizata joqeveritare që merren me mbrojtjen e mjedisit
dhe informimin publik, pritet të preken nga futja e legjislacionit
mjedisor të BE. Rolet që kanë grupet e interesit jepen si më
poshtë:
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Tabela 2. Grupet kryesore të interesit dhe
Roli i tyre në Legjislacioni Mjedisor të BE
Grupet kryesore të interesit dhe Roli i tyre në Legjislacionin Mjedisor
Grupi i interesit

Roli

Qeveria

–	Adaptimi i Direktivave në legjislacionin kombëtar;
– Ofrimi i shërbimeve për të zbatuar direktivën e
[Këshilli Kombëtar
VNM;
i Ujit
–	Supervizimi dhe ndërmarrja e konsultimeve me
Ministria e Bujqësisë
publikun në lidhje me politikat e propozuara;
& Zhvillimit Rural
– Konsultime të brendshme midis ministrive/
Ministria e Turizmit
departamenteve kryesore;
& Mjedisit
–	Ngritja e procedurave rigoroze dhe me kosto
Ministria e Infrastruefektive për administrimin e instrumenteve, të
kturës dhe Energjisë
cilat përfshijnë procedurat kur ndotja mjedisore të
Instituti i
rregullohet nga ndotësi industrial;
Gjeoshkencave
–	Përcaktimi i autoriteteve kompetente sipas Nenit
Ministria e
11(1) të Direktivës për Përgjegjësitë Mjedisore,
Shëndetësisë &
duke iu dhënë kompetenca të mirëpërcaktuara
Mbrojtjes Sociale
(Nenet 5, 6, 7, 11, 12, 13 DPM);
Ministria e
–	Aktivitetet e përshkruar në Nenin 3 të Direktivës
Financave &
për Krime Mjedisore të përcaktohen ligjërisht
Ekonomisë
si veprime kriminale. Të vendoset gjithashtu
Etj.]
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Roli

Agjenci që
varen nga
qeveria
qendrore

– Mbështetje në lidhje me zbatimin e përgjegjësive
të qeverisë qendrore në lidhje me pajtimin me
politikat dhe legjislacionin e BE. Ku përfshihet
delegimi i fuqive ekzekutive për procedurat
e lejeve, sigurimin e aksesit për informacion
[Agjencia
mjedisor, kontrolli në lidhje me zbatimin dhe
Kombëtare e
sigurimin e masave korrigjuese në rastin e
Mjedisit
moszbatimit të Direktivës për Përgjegjësitë
Agjencia e
Mjedisore;
Menaxhimit të
–	Agjencitë Mjedisore të cilat janë të përfshira në
Burimeve Ujore
zbatimin e Direktivës INSPIRE mbi infrastrukturën
(AMBU)
e të dhënave mjedisore;
Autoriteti Rregullues – Këto agjenci në përgjithësi kanë rolin plotësues
i ujit etj.]
të ministrive në ushtrimin e kompetencave
për kontrollin e instalimeve industriale, të cilat
duhet të kenë leje sipas Direktivës 2010/75/EU
mbi emetimet industriale. Këto agjenci, duhet
të realizojnë inspektime bazuar në kriteret
dhe objektivat e shpalosura në Rekomandimin
2001/331/EC mbi kriteret minimale për
inspektimet mjedisore;
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që nxitja, bashkëpunimi apo mbrojtja e këtyre
krimeve është gjithashtu e dënueshme me
ligj. Kontrolli dhe rishikimi është i nevojshëm
në mënyrë që këto procedura të jenë efektive,
dhe të ekzistojnë kapacitete për monitorimin e
aktiviteteve mjedisore sipas Nenit 3 duke pasur
parasysh se këta persona ligjor kanë përgjegjësi
ligjore sipas Direktivës së Krimeve Mjedisore;
–	Përcaktimi i procedurave efektive për hetimin dhe
sanksionimin e së paku atyre krimeve mjedisore
të listuar në Direktivën e Krimeve Mjedisore;
– Raportim në Bashkimin Europian bazuar në
instrumentet ligjor;
–	Atëhere kur është e mundur, të kërkohet të
bëhen ndryshime në planet zhvillimore dhe masa
lehtësuese që rrjedhin si rezultat i vlerësimeve
mjedisore;
–	Sigurimi i aksesit për informacion mjedisor, i cili
zotërohet nga qeveria qendrore siç janë ministritë
apo departamente të tjera qeveritare;
– Marrja e masave dhe hapave konkret për të
bërë të mundur të dhënat ndërhapësinore dhe
mjedisore, dhe shërbimet që lidhen me këto
të dhëna të kenë mundësi të shkëmbehen, të
aksesoren e të përdoren sipas Direktivës INSPIRE
mbi planifikimin hapësinor;
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Grupi i interesit

Roli
– Këto agjenci zakonisht përfshihen në monitorimin
dhe supervizimin e mbrojtjes dhe ruajtjes së
mjedisit;
–	Agjencitë mjedisore kontrollojnë pajtueshmërinë
me rregullat e BE dhe duhet të iniciojnë hetime
të paktën në rastet kur mospajtueshmëria çon në
vepra penale për personat ligjor të cilët kryejnë
veprime kriminale sipas Direktivës Kriminale
Mjedisore;
–	Autoritetet kompetente sipas Direktivës për
Përgjegjësi Mjedisore kanë një sërë përgjegjësish.
Për shembull, ato mund të kërkojnë nga
operatorët të marrin masa parandaluese apo
rregulluese (në rastet e dëmeve mjedisore të
faktuara) ose vet këto autoritete t’i ndërmarrin
këto masa, dhe më pas të kërkojnë kostot në
një moment të dytë. Gjithashtu, detyra e tyre
është identifikimi i operatorëve përgjegjës, dhe
përcaktimi i nivelit të dëmit dhe të miratojnë
planin e rehabilitimit;
–	Autoritetet ligjore përcaktojnë dhe vendosin
mënyrën sesi do të rregullohet rehabilitimi
mjedisor në site të ndryshme ku ka ndodhur ky
dëmtim mjedisor;
–	Agjencitë mjedisore dhe autoritete të tjera publike
të deleguara gjithashtu mund të jenë përgjegjëse
për zbatimin e masave nën Direktivën INSPIRE
për grumbullimin, klasifikim e informacionit
hapësinor.

Institucione
kombëtare
të caktuara
për kërkimin
shkencor, të
financuara
plotësisht apo
pjesërisht nga
qeveria

–	Veprojnë si konsulent ligjor dhe japin
informacione mbi proceset e Vlerësimit të
Ndikimit në Mjedis;
– Ofrojnë akses të informacionit mjedisor;
Grumbullimi, klasifikimi dhe analizimi i të dhënave
sipas Direktivës INSPIRE

[Akademia e
Shkencave të
Shqipërisë;
Instituti i
Gjeoshkencave,
Energjisë, Uji dhe
Mjedisit
Universitetet etj.]
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Roli

– Ofrimin e shërbimeve të lejeve;
–	Sigurimin e organizimit administrativ për të
plotësuar kërkesat e pjesëmarrjes së publikut;
–	Sigurojnë aksesin nga publiku të informacioneve
[Prefekti
mjedisore të cilat zotërohen prej tyre;
Këshillat e Baseneve –	Ngritja dhe organizimi administrativ i
Lumore (RBC)
informacionit mjedisor me kosto efektive;
Zyra e Administrimit – Zbatimi i Strategjisë së Vlerësimit Mjedisor VSM në
të Basenit Ujor
planet dhe programet në nivelin rajonal dhe lokal,
(ZABO)
në përputhje me ligjet kombëtare;
Bashkitë etj.]
–	Atëherë kur është e mundur, të kërkohen
ndryshime në lidhje me propozimet zhvillimore
dhe të kërkohen masa që rrjedhin nga VNM dhe
VSM;
– Marrin pjesë në planifikim për rehabilitim sipas
Direktivës për Përgjegjësitë Mjedisore në rastin
kur personi ligjor nuk ka mundësinë për ta
realizuar;
– Marrin pjesë në kontrollin dhe aktivitetet
monitoruese, në veçanti ato që lidhen me
ndotësit pikësor dhe zonat e mbrojtura natyrore,
gjithashtu janë aktive për të gjetur shkelje, të cilat
mund të çojnë në sanksione sipas Direktivës së
Krimeve Mjedisore;
–	Në varësi të përcaktimeve të autoriteteve
kompetente, sipas Direktivës për Përgjegjësitë
Mjedisore, lista e përgjegjësive të caktuara më
sipër për “agjencitë mjedisore” mund t’i caktohet
autoriteteve rajonale ose lokale;
– Hartimin e VNM dhe/ose VSM atëherë kur është e
Zhvilluesit e
nevojme, draftin e raportit mjedisor, konsultimin
infrastrukturës
me publikun dhe autoritetet mjedisore, dhe
dhe projekteve,
monitorimin e gjendjes në terren;
planeve,
Grumbullimi dhe sigurimi i aksesit publik për
programeve,
informacioneve të veçantë, veçanërisht atyre
të cilët kanë
që lidhen me VNM dhe VSM të zhvillimeve
ndikim në
infrastrukturore;
mjedis dhe në
Ndërmarrja e aktiviteteve private të cilat mund
sipërmarrjet
të ndikojnë negativisht mbi mjedis, duhet të
sigurohet që të kenë zbatime rigoroze për të
private
siguruar pajtueshmëri me rregullat bazë të BE,
dhe në rast problemesh të informojnë autoritetet
kompetente;
– Marrja e përgjegjësive sipas Direktivës së
Përgjegjësive Mjedisore në rastin e dëmtimeve të
mundshme në mjedis;
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Autoritetet
rajonale dhe
lokale
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Roli

OJQtë

–	Transmetojnë shqetësimet e publikut në lidhje me
projekte, plane dhe programe të caktuar, të cilat
mund të kenë ndikime domethënëse në mjedis
sipas Direktivave VNM dhe VSM;
–	Veprojnë si kontrollor publik duke ngritur
shqetësime publike autoriteteve në rastin e
shqetësimeve të publikut në lidhje me veprimtari
që ndikojnë në mjedis dhe në shëndetit e
popullatës;
–	Sigurojnë pjesëmarrje të lartë në rastin e
procedurave të veçanta sipas Direktivës 2003/35
dhe 2003/4/EC dhe 2004/35/EC.
– Mbështesin aktivitetet e qeverisë qendrore dhe
institucioneve delegues të saj në lidhje aplikimin
rigoroz të legjislacionit mjedisor. Për shembull,
OJQtë në bazë të informacioneve mbi ndotjet dhe
sjelljet problematike nxjerrin “lista të zeza” për
kompanitë që kryejnë ndotjen e mjedisit.

Publiku

– Bëjnë kërkesa për marrjen e informacionit
mjedisor nga/për autoritetet publike;
– Marrin pjesë në konsultimet me publikun të
organizuar në funksion të procedurave të VNM
dhe VSM;
– Kërkojnë nga autoritetet qendrore dhe lokale
të dhëna meta-data dhe informacione të tjera
hapësinore, të cilat mbulojnë çështje si kufijtë
administrativ, të dhënat për ajërin, tokën dhe
cilësinë e ujit, biodiversitetin, përdorimin e
tokës, rrjetet e transportit, hidrografinë, kuotat,
gjeologjinë, popullsinë dhe shpërndarjen e
specieve, habitatet, shoqëritë industriale dhe
zonat me rrezik natyror;
– Marrin pjesë në sigurimin e zbatimit të
legjislacionit mjedisor Europian, duke dhënë
informacione të dobishme në lidhje me aktivitetet
ndotëse në afërsi të zonave ku ata banojnë;

Industria

–	Industria përfshihen në shumicën e legjislacionit
horizontal të BE, në veçanti në Direktivën VNM
dhe me Direktivën për Përgjegjësitë Mjedisore.
Gjithashtu, entitetet ligjore, në veçanti impiantet
industriale, janë ato që preken më shumë nga
sanksionet dhe penalitet e vendosura nga
Direktiva e Krimeve Mjedisore;
–	Industria ndikohet gjithashtu nga Direktiva e
Përgjegjësive Mjedisore, në veçanti aktivitetet
që bien nën Direktivën e Emetimeve Industriale
dhe ato që ndodhen në afërsi të rezervave
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Roli

3.2 Institucionet e Qeverisë Qendrore
Qeveria Shqiptare ka përgjegjësi në arritjen e pajtueshmërisë
së plotë me legjislacionin e BE. Mbi të gjitha, përgjegjësia për
zbatimin e legjislacionit mjedisor i takon Këshillit Kombëtar të
Ujit.
Ministri të tjera (Ministria e Bujqësisë & Zhvillimit Rural, Ministria
e Infrastrukturës & Energjisë, Ministria e Shëndetësisë & Mbrojtjes
Sociale, Ministria e Financave & Ekonomisë) dhe departamente
të tjera, si institutet eksperte përfshihen në hapat të ndryshme
të planifikimit dhe zbatimit të legjislacionit. Kjo vlen në veçanti
për VSM, e cila mbulon planet dhe programet të cilat do të
zhvillohen e zbatohen nga institucionet qeveritare, por nga
tjetër vlen në pikëpamje të ngritjes së infrastrukturës së të
dhënave hapësinore (Direktiva INSPIRE). Gjithashtu, vlen për
procedurat të cilat duhet të ndiqen në rastin e rehabilitimit
mjedisor (Direktive e Përgjegjësive Mjedisore) dhe për
vendosjen e rregullave për çështjet mjedisore, duke u siguruar
që moszbatimi sipas Nenit 3 çon në sanksione efektive,
proporcionale dhe dekurajuese sipas Direktivës për Krimet
Mjedisore, dhe së fundi për grumbullimin dhe raportimin e të
dhënave mjedisore, siç janë prurjet e shkarkuara nga industritë
dhe emetimet e materialeve të ndryshme në mjedis.
Në këtë kontekst, Ministria e Turizmit & Mjedisit duhet të
konsultohet me ministritë e tjera dhe departamente shtetërore,
qeverinë lokale, në lidhje me zhvillimin e përdorimit të tokës,
banesat, zhvillimin urban, transportin, tregtinë dhe industrinë,
ekonominë kombëtare, energjinë, rregullat për mbrojtjen
mjedisore dhe lejet, kontrollin dhe supervizimin, mbrojtjen
e natyrës, çështjet ndërkombëtare (për shkak të pasojave
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natyrore. Industria duhet të marr të gjitha
masat parandaluese të mundshme dhe të
shmang derdhjet gjatë shfrytëzimit apo derdhjet
aksidentale të cilat nuk mbulohen nga leja;
–	Industria duhet të marr në konsideratë skemën
e sigurimeve financiare dhe skema të tjera të
përshtatshme për të siguruar mbulim financiar
në rast të dëmtimeve mjedisore të cilat kërkojnë
rehabilitim.
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ndërkufitare të cilat kërkojnë VNM dhe VSM), transportin,
komunikimin dhe shëndetin publik.
Rekomandohet që Ministria e Turizmit dhe Mjedisit të
raportojë tek ministritë e tjera në lidhje më kërkesat e
legjislacionit mjedisor. Ministria duhet të sigurojë që është
bërë një analizë e mënyrës së strukturimit (të administratës,
burimeve njerëzore, teknike, financiare), dhe vlerëson
nevojën për të kryer ndryshime në strukturat dhe procedurat
organizuese. Gjithashtu, ministria duhet të konsultohet me
palët e interesuara, në mënyrë që ato të kontribuojnë në
debatet dhe formulimet e çështjeve të propozuara.
Periudha e konsultimit duhet të jetë e mjaftueshme për
të lejuar ministrive të tjera të marrin në konsideratë pasojat
e legjislacionit të ri në sektorin e tyre dhe t’i japin përgjigje
ministrisë që udhëheq çështjet e mjedisit, në formë komentesh,
sugjerimesh dhe kërkesave apo informacioneve shtesë.
Këto komente duhet të merren në konsideratë nga Ministria
udhëheqëse e procesit duke u finalizuar në procedurat e reja
dhe në hartimin e legjislacionit. Ministria udhëheqëse duhet të
ngreh dhe të mbaj lidhje të ngushta me ministri të tjera për të
shmangur konflikte të mundshme midis politikave mjedisore
dhe politikave të tjera kombëtare.
Në lidhje më zbatimin e Direktivës e Aksesit të Publikut për
Informacion Mjedisor, ministria udhëheqëse apo departamente
të tjera duhet të identifikojnë autoritetet publike dhe
institucionet që zotërojnë dhe grumbullojnë informacionin
mjedisor, dhe të konsultohen me të në lidhje me propozimet
që lidhen me zbatimin e kësaj Direktive në nivelin kombëtar.
Ministria udhëheqëse e procesit, duhet të sigurohet që
institucionet kanë facilitete për të ofruar aksesin e informacionit
mjedisor në mënyrë uniforme. Këshillohet që të hartohen
programe të cilat duhet të përfshijnë prokurime transparente
ose të caktojnë buxhete për të siguruar pajtueshmëri me
legjislacionin. Vëmendje duhet t’i kushtohet jo vetëm aksesit
sipas kërkesave që vijnë, por edhe shpërndarjes aktive të
informacionit mjedisor nëpërmjet komunikimeve IT.
Ministritë dhe departamentet e shtetit mund të përfshihen
ose si aktorë kryesor në zbatimin e legjislacionit (për shembull,
si autoritet kompetente si trupa rregullues; si konsulent ligjor
në bazë të legjislacionit VNM; ose si sigurues të të dhënave
mjedisore), ose mund të preken nga propozimet në rolin e tyre si
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3.3 Autoritetet Kompetente
Autoritetet kompetente përfshijë institucionet shtetërore
edhe sektorin publik, të cilat kanë përgjegjësi për të zbatuar
dhe kontrolluar vendosjen e legjislacionit. Autoritetet
kompetente, veçanërisht kur ato kanë përgjegjësi në lidhje me
dhënien e lejeve, kontrollin, monitorimin dhe sanksionimin,
janë institucione publike apo agjenci si p.sh. Ministria e Turizmit
dhe Mjedisit ose Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Përgjegjësitë
mund të ndahen midis disa institucioneve në të njëjtin nivel
apo në nivele të ndryshme, sidomos në rastin kur kjo e fundit
jep efektivet më të lart dhe çon në zbatimin më të mirë të
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zhvillues të projekteve me fonde publike (për shembull autoritetet
publike përgjegjëse për rrugët, furnizimin me ujë apo mbrojtjet
nga përmbytjet). Ministritë dhe autoritete të tjera shtetërore, së
bashku me autoritetet rajonale dhe lokale, kanë gjithashtu rol
thelbësor në zbatimin e Direktivës për Përgjegjësitë Mjedisore,
për të hetuar raste potenciale të ndotjeve mjedisore që bien
nën këtë Direktivë, dhe për tu siguruar që ndotësi identifikohet,
dhe merren masa për të vlerësuar shtrirjen e dëmit dhe për të
hartuar planin për rehabilitimin mjedisor. Vendosja e pasojave
që lindin nga zbatimi i Direktivës për Përgjegjësitë Mjedisore (për
shembull sigurimi i detyrueshëm kundrejt dëmtimit të mjedisit,
mbrojtjet e mundshme, dëmtimi i biodiversitetit etj.) janë nën
përgjegjësinë e vendimmarrësve shtetëror.
Në rastin e vendit tonë, supozohet që organizimet
institucionale e zbatimit të Direktivës për Krimet Mjedisore
janë tashmë ngritura. Megjithatë, rekomandohet të jepen
udhëzime dhe trajnime për inspektorët mjedisor, policinë,
oficerët kontrollues, prokurorët dhe gjykatat me qëllim
që shkeljet sipas Neneve 3 dhe 4 në Direktivën e Krimeve
Mjedisore të dënohen në mënyrë efektive dhe me sanksione
proporcionale me dëmin.
Gjithashtu, Ministria që udhëheq këtë proces, duhet të
sigurojë kontrolle të përshtatshme për instalimet industriale
dhe personat e tjerë ligjor, për aktivitetet që mbulohen nga
Direktiva për Përgjegjësitë Mjedisore, për të siguruar që ndotja
mjedisore (p.sh dëmtimi i siteve, trupave ujore dhe ndotja e
tokës) të rehabilitohet nga vet ndotësi.
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legjislacionit për shkak të ekspertizës më të mirë, organizimit
institucional apo aksesit ndaj burimeve të ndryshme. Për
shembull, Ministria e Bujqësisë & Zhvillimit Rural mund të ketë
përgjegjësitë për zbatimin e Direktivës VNM. Autoritetet lokale,
rajonale dhe kombëtare mund të kenë të gjitha kompetencat
për dhënien e lejeve të kontrollit për emetimet në ajër, ujë
dhe tokë. Monitorimi dhe kontrolli mund të jetë pjesërisht apo
plotësisht i deleguar tek autoritetet rajonale apo lokale.
Një listë me llojet e funksioneve të cilat duhet të ushtrohen
nga autoritetet kompetente, për të zbatuar legjislacionin në
sektorët mjedisor jepet në listën e mëposhtme. Pjesërisht
ekspertiza e kërkuar nga autoritetet kompetente, e cila duhet
zbatuar në fushën e legjislacionit të BE, ekziston në një ose disa
agjenci apo institucione Shqiptare. Në mënyrë të ngjashme, disa
prej detyrave tashmë janë duke u zbatuar në kohët e sotme,
siç mund të jetë përgatitja e raportit për gjendjen e mjedisit.
Në rastin kur mungon ekspertiza dhe burimet njerëzore të
mjaftueshme, autoritetet kompetente duhet forcohen në
mënyrë që të përballen me mbingarkesën e mundshme. Stafi
mund të kenë nevojë të trajnohet me metodat e reja, teknikat
dhe aftësitë të nevojshme për zbatimin efektiv të legjislacionit.
Lista e shembujve të veprimtarive të cilat kërkohen të
ndërmerren konkretisht nga autoritetet kompetente në
lidhje me legjislacionin mjedisor të BE
Planifikimi dhe Zbatimi
• Kontrolli i ekspertizës aktuale, stafit, zyrave dhe burimeve
njerëzore. Planifikimi dhe vendimmarrja apo krijimi i
procedurave të reja.
• Bashkëpunimi me qeverinë qendrore mbi caktimin e
personelit dhe institucioneve përgjegjëse në lidhje me
Agjencinë Kombëtare të Mjedisit.
• Trajnimi i stafit dhe/ose përmirësimi i zyrave dhe
burimeve ekzistuese.
• Projektimi dhe zhvillimi databazave.
• Krijimi i strategjisë për komunikim efektiv të brendshëm
që lidhet me shpërndarjen e informacionit mjedisor dhe
proceseve vendimmarrëse përkatëse.
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•

Sigurimi i komunikimit elektronik, duke përfshirë
infrastrukturën e Internetit dhe Intranetit.
Konsultimi dhe dialogu i vazhdueshëm me grupet
kryesore të interesit duke përfshirë edhe sekorët
industrial.
Ndërmarrja e inspektimeve periodike apo inspektimeve ad-hoc në instalimet industriale, duke përfshirë
përcaktimin e autoriteteve kompetente dhe kritereve
minimale për të siguruar masat për ndjekjen e
vazhdueshme të veprimtarive.
Ndërmarrjen e fushatave publicitare në dobi të zhvilluesve
potencial dhe përdoruesve të informacionit mjedisor.
Monitorimin e zbatimit të legjislacionit të BE.
Përcaktimin e përjashtimeve nga VNM
Zhvillimin e procedurave për adresimin e vlerësimit të
ndikimit në mjedis për projektet që bien nën Direktivën
e VNM-së
Përcaktimi dhe vendosja e rregullave administrative për
aksesin në informacionin mjedisor (në veçanti refuzimin,
plotësisht apo pjesërisht, për akses me informacion sipas
Direktivës 2003/4/EC)
Ngritja e sistemit të dhënies së lejeve mjedisore në
mënyrë rigoroze, në mënyrë që leja për projekte të
ndryshme të jepet vetëm më momentin kur të jetë bërë
vlerësimi i ndikimit në mjedis dhe kërkesat për raportim
dhe konsultim të jenë përmbushur plotësisht.
Përcaktimi i protokolleve për këshillimin e autoriteteve
publike dhe trupave të tjerë dhe sigurimi që stafi i
autoriteteve kompetente të jetë i trajnuar në mënyrën e
përshtatshme për të dhënë këshillime.
Ngritja e rendit të prioriteteve për kërkesën e rehabilitimit
të siteve të shumëfishta nga dëmtimi mjedisor (sipas
Direktivës së Përgjegjësive Mjedisore)
Ngritja dhe planifikimi i ndryshimeve të strukturave
ekzistuese për mbajtjen e përditësuar të të dhënave
hapësinore dhe lejimin e aksesit nga autoritete të
ndryshme, agjenci si dhe për vet publikun.
Vendosja për zbatimin dhe pasojat e Direktivës së
Përgjegjësive Mjedisore (masat parandaluese, rehabilitim
primar/plotësues/kompesues).

Procedurat e lejeve (VNM)
• Ofrimi i konsultimeve për zhvilluesit sipas VNM.
• Kontrolli që organizata të tjera, me përgjegjësi
për mjedisin, autoritete lokale dhe publike, të
kenë mundësinë për të parë dhe komentuar mbi
informacionin mjedisor të sjellë nga zhvilluesi.
• Vlerësimi i aplikimeve për leje, duke marr në konsideratë
informacionin mjedisor të dhënë nga zhvilluesi dhe
procesin e pjesëmarrjes së publikut.
• Sigurimi i objektivitetit me qëllim shmangien e
konflikteve të interesit.
• Publikimi i vendimeve për lejet e dakortësuara, arsyet
për këto vendime, duke përfshirë dhe informacionin
e pjesëmarrjes së publikut, kushte të tjera që lidhen
me këto vendime, dhe masa për uljen e impakteve në
mjedis.
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Standardet teknike
Bashkëpunimi me qeverinë qendrore në hartimin e
udhëzimeve teknike për zbatimin e Direktivave.
Raportimi
Sigurimi i informacionit për qeverinë në lidhje me raportin
e gjendjes së mjedisit kombëtar.
Sigurimi që zhvilluesit që preken nga Direktiva e
Përgjegjësive Mjedisore, të informojnë në mënyrë të
menjëhershme autoritetet kompetente në lidhje me
situatën, faktorët dhe pasojat e dëmeve mjedisore, duke
përfshirë kërcënime iminente për dëmtime të tilla, të cilat
nuk mund të shmangen.

3.4 Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis
Tashmë në Shqipëri ekzistojnë disa institucione që merren
me procedurat e VNM-së. Procedurat aktuale përfshijnë
caktimin nga Ministria e Turizmit & Mjedisit të autoritetit
kompetent për të gjitha procedurat e lejeve. Një përqasje më
e mirë do të ishte ajo në të cilën shumica e përgjegjësive i
delegohet autoriteteve rajonale dhe lokale. Kjo përqasje do ta
bënte më praktike organizimin e konsultimeve me publikun,
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3.5 Vlerësimi i Strategjik Mjedisor
Në përgjithësi, zbatimi i VSM është nën përgjegjësinë e
Ministrisë së Turizmit & Mjedisit dhe Agjencisë së Planifikimit
të Territorit. Kjo agjenci duhet të mbështetet nga autoritetet
mjedisore dhe ekspertë të tjerë, gjithashtu grupet e punës ad-hoc
mund të ngrihen në varësi të llojit dhe kompleksitetit të planeve
dhe programeve mjedisore me qëllim lehtësimin e procedurave
dhe dhënien mbështetjes në procesin e vendimmarrjes. Roli
koordinues varet gjerësisht nga sistemi i qeverisjes qendrore.
Për sa i përket planeve dhe programeve sektoriale, duke
përfshirë zhvillimin e dokumentacionit udhëzues, është
thelbësor koordinimi me ministrinë përgjegjëse për legjislacionin
(p.sh planet e transportit kërkojnë koordinim me Ministrinë e
Infrastrukturës & Energjisë apo me departamente të tjera).

3.6 Informacioni Mjedisor
Qëllimi kryesor i autoriteteve kompetente është ta bëjë
informacionin mjedisor të diponueshëm me kërkesë të
aplikuese; të sigurojë që informacioni mjedisor bëhet i
disponueshëm në mënyrë progresive në databaza elektronike
që janë lehtësisht të aksesueshme nga publiku; të raportojë
mbi zbatimin e Direktivave sipas kërkesave të Komisionit
Europian në formën e dokumenteve udhëzuese; të shpërndajë
informacion mjedisor, në veçanti të hartojë raporte mbi
gjendjen e mjedisit.
Një numër i madh institucionesh publike mund të zotërojnë
informacion mjedisor dhe mund t’ju jepet përgjegjësia për të
raportuar, ose të paktën për të tejçuar informacionin në njësinë
qendrore të koordinimit të të dhënave. Institucionet që mund
të përfshihen, përfshijnë qeverinë qendrore dhe qeveritë
lokale, Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, Institutin e Gjeoshkencave,
Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, institucionet kërkimore qeveritare
dhe zhvillimore, dhe agjencitë me drejtime specifike siç mund
të jenë burimet ujore, pyjet, mbrojtjen e natyrës apo mbrojtjen
e siteve arkeologjike dhe ndërtimin e trashëgimisë.
35
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duke qenë se procesi në këtë rast është më i afërt me
protagonistët kryesor. Procedurat e VNM mund të integrohen
me procesin e dhënies së lejeve zhvillimore.

Këtyre institucioneve mund tu kërkohet ta organizojnë
strukturën e tyre për të lejuar aksesit e informacionit nga
publiku, bazuar në udhëzimet e përgatitura nga qeveria
qendrore. Në të kundërt, qeveria qendrore duhet të caktojnë
një ose më shumë njësi qendrore koordinuese, në varësi të
llojit të të dhënave, për të grumbulluar, analizuar dhe publikuar
informacion për përdorim publik.

3.7 Direktiva e Pjesëmarrjes së Publikut
Qëllimi kryesor i autoriteteve kompetente është të
sigurojë pjesëmarrjen efektive të publikut në procedurat e
vendimmarrjes. Publiku duhet të jetë në gjendje të shpreh, dhe
vendimmarrësi të marr parasysh mendime dhe shqetësime të
cilat mund të jenë domethënëse në lidhje me vendimmarrjet.
Një sërë institucionet mund të përfshihen në zbatimin, në
varësi të kompetencave të tyre mbi zhvillimin e planeve
dhe programeve. Autoriteti përgjegjës për zbatimin e kësaj
Direktive është Ministria e Turizmit & Mjedisit.
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3.8 Direktiva INSPIRE
Autoriteti Shtetëror i Informacionit Gjeohapësinor (ASIG)
duhet të përfshihet në mënyrë aktive për ndërtimin e shërbimeve
të rrjetit për përdoruesit, duke mundësuar, kërkimin, shikimin
dhe shkarkimin e informacionit hapësinor. Ky autoritet mund
të vendos një çmim të arsyeshëm për disa nga shërbimet dhe
mund të kufizojë aksesin publik për informacionin hapësinor
në bazë të marrëdhënieve ndërkombëtare, sigurinë publike,
mbrojtjen kombëtare, konfidencialitetin në lidhje me çështjet e
autoriteteve publike dhe informacione të caktuara në lidhje me
tregtinë dhe industrinë, të drejtat e autorit, të dhëna personale
dhe ato që lidhen me mbrojtjen e mjedisit. Këshilli i Ministrave
duhet të kontribuojë në caktimin e përfaqësuesve në nivel
kombëtar, rajonal dhe lokal si dhe personave ligjor, të cilët
kanë interes në të dhënat hapësinore për shkak të rolit të tyre
në infrastrukturën e informacionit hapësinor, duke përfshirë,
përdoruesit, prodhuesit, shoqëri që ofrojnë shërbime dhe çdo
trup tjetër koordinuese, të cilëve duhet t’ju jepet mundësia për
të marr pjesë në hartimin e rregullave të përdorimit.
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Përgjegjësia kryesore e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit
është kontrollimi dhe zbatimi i rregullave të Direktivës së
Përgjegjësive Mjedisore, në veçanti ato që lidhen më masat
parandaluese që i përgjigjen rreziqeve iminente për dëmtimin
mjedisor, dhe të jap udhëzime operatorëve të ndryshëm për
mënyrën sesi të ndërmerren këto masa. Gjithashtu, kjo agjenci
është përgjegjëse për përcaktimin e masave për rehabilitim
në rastin e dëmeve të faktuara dhe në kontrollin e zbatimit
të këtyre masave. Agjencia Kombëtare e Mjedisit mund t’i
ndërmarr vet këto masa dhe t’i kërkojë shoqërive të mbulojë
kostot në një moment të dytë. Gjithashtu, Agjencia është
përgjegjëse për dhënien e udhëzimeve ndaj operatorëve për
të kontrolluar, larguar dhe menaxhuar ndotës të ndryshëm
ose faktorë të tjerë dëmtues, për të shmangur dëme shtesë
dhe efekte negative në shëndetin e popullatës, si dhe të
rehabilitojë dëmet mjedisore.

3.10 Qeveria Rajonale dhe Lokale
Roli i qeverisë rajonale dhe lokale lidhet me miratimin e
procedurave të lejeve, shpërndarjen e informacionit mjedisor
dhe identifikimin e shkeljeve të legjislacionit të BE. Eksperienca
tregon se lejet zhvillimore, supervizimi dhe monitorimi i
aktiviteteve ndotëse dhe shpërndarja e informacionit mjedisor,
realizohet më mirë kur organizohet në nivelin rajonal ose lokal.
Në nivelin rajonal është i nevojshme organizimi i
administratës dhe përcaktimi i procedurave që administrata
aktuale nuk arrin në adresimin e VNM, VSM dhe kërkesave të
tjera mjedisore, si dhe aktiviteteve monitoruese, përfshi edhe
rastin e shkeljeve. Kjo kërkon planifikim të kujdesshëm që në
fillimin e procesit të zbatimit, identifikim të institucioneve që
duhen angazhuar, rolin dhe përgjegjësitë e tyre, masat për
sigurimin e koordinimit të punës, dhe se si do të zhvillohet
struktura organizuese.
Në rastin e VNM dhe VSM, vendimet duhet të marren në
funksion të shkallës së decentralizimit që duhet të arrihet në
procedurat e miratimit të lejeve. Projektet zhvillimore, planet
dhe programet duhet të shtrihen në të gjithë vendin, dhe
37
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3.9 Direktiva e Përgjegjësive Mjedisore

autoritetet rajonale dhe lokale duhet të jenë familjare me
problematikat lokale. Kufizimet në niveli rajonal mbi përmasat,
sipërfaqet dhe ndikimin e perceptuar, mund të kenë efekt mbi
gjithë apo një pjesë të projekteve, planeve dhe programeve që
organizohen në nivelin lokal.
Në lidhje me Direktivën e Informacionit Mjedisor, autoritetet
rajonale dhe lokale kanë pozicion të mirë për marrjen e
informacionit nga industritë dhe palë të tjera të rëndësishme,
dhe mund ta grumbullojnë dhe shpërndajnë këtë informacion,
për shembull me anë të shërbimeve të internetit, databazave
etj.
Autoritetet lokale luajnë gjithashtu rol në identifikimin e
rasteve të ndotjeve mjedisore, të cilat janë subjekt i masave
rehabilituese apo kufizimeve sanksionuese në Direktivën e
Përgjegjësive Mjedisore dhe Direktivën e Krimeve Mjedisore.
Për shembull, autoritetet e përfshira në kontrollin e aktiviteteve
industriale kanë pozicion të mirë në përcaktimin e rasteve të
ndotjes, identifikimin dhe vendosjen e prioriteteve të rasteve,
duke përfshirë edhe ndotjet historike dhe rastet kur ndotësi
nuk mund të përcaktohet.
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3.11 Përfshirja e Sektorit Privat
Sektori privat është pjesë e rëndësishme e projekteve
zhvillimore në Shqipëri, dhe aktualisht po përfshihet në mënyrë
progresive në vend. Rrjedhimisht, sektori privat përfshihet
shumë në Direktivën e VNM, në veçanti në infrastrukturë dhe
në projekte të tjera të mëdha zhvillimore, të cilat kërkojnë
vlerësime në mjedis dhe kontrolle të procedurave mjedisore. Ky
sektor, duhet të zbatojë procedurat ligjore, duke marr parasysh
interpretimet dhe udhëzimet që jepen në legjislacionin Mjedisor.
Zhvilluesit janë vet përgjegjës për hartimin e VNM-ve dhe
për sigurimin e marrjeve së të gjitha masave zbutëse. Zbatimi
i Direktivës së VNM-së mund sjell debate me sektorin privat,
të përfaqësuar nga shoqatat dhe persona publik përfaqësues
të tij. Prandaj, është e rëndësishme konsultimi me sektorin
privat gjatë zbatimit të fazës planifikuese dhe ofrimi i
udhëzimeve ndaj zhvillueseve në momentin që janë caktuar
procedurat e legjislacionit mjedisor. Zhvilluesit priren të
mirëpresin udhëzimet mbi aspektet procedurale dhe teknike.
Ministria e Turizmit & Mjedisit është përgjegjëse për zbatimin
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e Direktivës së VNM-së, dhe duhet të formojë marrëdhënie të
mira me sektorin privat, në mënyrë që proceset e planifikuara
administrative të jenë efektive.
Ka disa mundësi për sigurimin e informacionit mjedisor të
kërkuar nga Direktiva e VNMsë. Zhvilluesit vet organizohen
për të hartuar raportin e ndikimit në mjedis, duke përdorur
përqasjet që ata shohin më të udhës, ose zhvilluesit detyrohen
nga legjislacioni të përdorin institucionet e caktuara për
hartimin e raportit për ta. Përqasja e parë, është zgjedhja më e
zakonshme në Shqipëri, ku zhvilluesit ose e ndërmarrin të gjithë
punën vet, ose nënkontraktojnë konsulentë të specializuar.
Zgjedhja e dytë, nënkupton sigurimin e disa standardeve bazë
dhe shkallë uniformiteti për hartimin dhe raportin e VNM-së.
Përgatitja e udhëzimeve dhe kodi i praktikës merren përsipër
nga ministria apo departamenti që udhëheq këtë procedurë,
duke u konsultuar me grupet e interesit.
Sektori privat ka rol jo shumë të mardh në aplikimin
e Direktivës VSM, duke qenë se kjo lidhet me planet dhe
programet publike. Megjithatë, sektori privat ka rol të madh
në aplikimin e Direktivës për Akes të Informacionit Mjedisor,
këtu përfshihen edhe disa sektorë të tjerë, në veçanti sektori
industrial, i cili ka detyrim t’ju sigurojë autoriteteve përkatëse
informacionin e kërkuar. Ky informacion, përbën bazën e
informacionit mjedisor të kërkuar, të cilën më pas do e këtë
akses gjithë publiku.
Roli i sektorit privat në zbatimin e Direktivës për Përgjegjësitë
Mjedisore është shumë i rëndësishëm. Zhvilluesit duhet të
parandalojnë dëmtimet mjedisore në rastin e rreziqeve iminente
dhe të rehabilitojnë dëmet e faktuara në bashkëpunim me
autoritetet kompetente, për tu siguruar që kushtet mjedisore
do të rikthehen në gjendjen fillestare. Zhvilluesit, gjithashtu
duhet të sigurojnë autoritetet kontrolluese me informacion,
për rastet e ndotjes mjedisore, ose për rreziqet e ndotjes
mjedisore të mbuluar nga kjo Direktivë. Së fundi, sektori privat,
si për shembull instalimet industriale, shoqëritë e zhvillimit
infrastrukturor dhe shoqëritë e tregtimit të produkteve të florës
dhe faunës, duhet të sigurojnë pajtueshmëri me legjislacionin
mjedisor dhe në rast të mospajtueshmërisë duhet të vendosen
sanksione përkatëse mbi ta.
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3.12 Komunikimi dhe Konsultimi
Aktivitetet e komunikimit dhe konsultimit janë të zakonshme
në Direktivat e BE në dy nivele. Megjithatë, ekziston një shkallë
më e lartë e komunikimit dhe konsultimit gjatë zbatimit
të Direktivave VNM dhe VSM, se sa në rastin e Direktivave
për Aksesin për Informacionit Mjedisor dhe Përgjegjësive
Mjedisore. Së pari, gjatë procesit të adoptimit të Direktivave në
legjislacionin kombëtar, qeveria duhet të shpalos qëndrimet e
saj mbi çështjet ligjore të propozuara dhe mbi mënyrën sesi
do të ndërfuten në legjislacionin kombëtar. Kjo do të hap një
diskutim pro dhe kundra legjislacionit të ri dhe qeveria duhet të
marr në konsideratë të gjitha këndvështrimet që do të ngrihen,
dhe të fus amendamente të këtyre këndvështrimeve nëse do
të nevojitet. Ky proces do të vazhdojë deri sa propozimet të
vendosen përfundimisht në ligjin kombëtar.
Niveli i dytë i konsultimeve, lidhet me zbatimin e ligjeve
mbasi këto të jenë miratuar. Direktivat VNM dhe VSM
kërkojnë konsultim me palët ligjore dhe publikun në lidhje me
propozimet zhvillimore, dhe raportin e vlerësimit mbi mjedis,
dhe me planet e programet e propozuara. Rezultatet e këtyre
konsultimeve merren parasysh në vendimmarrje, nëse do të
jepen grante apo leje të caktuara zhvillimore. Kjo do çon në
shkëmbimin e këndvështrimeve gjatë periudhës së përcaktuar
për konsultime, të cilat ndodhin në media dhe mundësisht
gjatë takimeve publike. Rasti i fundit, ndodh sidomos kur
ka kundërshtime për propozime të caktuara zhvillimore.
Komunikimi do të jetë i nevojshëm midis sektorit privat, si
ndotës potencial dhe organizatave të shoqërisë civile dhe OJQve,
të cilat luajnë një funksion të rëndësishëm në mbledhjen dhe
shpërndarjen e informacionit tek autoritetet dhe tek publiku në
rastin e shkeljeve të mundshme. Për sa i përket Direktivës për
Përgjegjësitë Mjedisore, dhe Direktivës për Krime Mjedisore,
është e arsyeshme të realizohen konsultime midis autoriteteve
qendrore, agjencive mjedisore, autoriteteve që miratojnë lejet,
prokurorëve, policisë dhe autoriteteve rajonale për të marr
informacion dhe për të vendosur mbi përgjegjësitë dhe masat
për të siguruar një zbatim të plotë të Direktivave. Në këtë
kontekst, theksojmë të drejtat ligjore të personave të prekur
nga dëmtimet mjedisore, dhe të drejtat e OJQve mjedisore,
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për të kërkuar masa nga autoritetet kompetente mbasi janë
shtruar shqetësimet e tyre, në lidhje me dëmet mjedisore,
duke përfshirë të drejtën për të kundërshtuar këto vendime të
autoriteteve kompetente.
Masa duhet të merren edhe për inkurajimin e përdorimit
të skemave të sigurimit nga shoqëri të ndryshme, apo
forma të ndryshme të sigurimit financiar dhe zhvillimit e
instrumenteve të sigurisë financiare dhe tregjeve, me qëllim
mbulimin efektiv të detyrimeve financiare nën këtë Direktivë.
Në përgjithësi, dialogu midis grupeve të interesit dhe
shfrytëzuesve (operatorëve/industrisë, autoriteteve/qeverisë,
siguruesit financiarë dhe personat e prekur/OJQ) luan një rol
të rëndësishëm për zbatimin e mirë të DPM. Direktiva INSPIRIE
gjithashtu e ka të nevojshme komunikimin dhe koordinimin
midis autoriteteve kompetente, për të siguruar mbledhjen dhe
përdorimin e informacionit hapësinor.

4
UDHËZIMET MBI PJESËMARRJEN
E PUBLIKUT SI MËNYRË PËR TË RRITUR
TRANSPARENCËN NË MENAXHIMIN
E BASENIT LUMOR
4.1 Hyrje
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Tri pjesët e para të këtij kapitulli trajtojnë hapat përgatitor
në lidhje me procesin e pjesëmarrjes:
1.	Analiza e grupeve të interesit;
2.	Analiza shkak-pasojë;
3. Organizimi i komunikimeve;
Në pjesën e katërt të këtij kapitulli, listohen teknika të
ndryshme komunikimi, të parë nga dy këndvështrime të
ndryshme:
4. Mjetet e ndërveprimit dhe komunikimit;
Pjesët e tjera të këtij kapitulli fokusohen në teknika specifike:
5.	Intervistat;
6.	Aftësitë intervistuese;
7. Workshope;
8.	Seksionet krijuese;
9. Sistemet interaktive të Informacionit Gjeografik (Web
GIS);
10. Dëgjesa publike;
11. Mjetet kompjuterike për analizimin e komenteve
publike.
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Në aspektin e ngritjes së politikave të reja dhe në proceset
e zbatimit të tyre është shumë e rëndësishme të merren në
konsideratë kush do të marr pjesë në këto procese. Për të
pasur një tablo të gjithë grupeve të interesit (ose aktorëve) në
fushat përkatëse, realizohet e ashtuquajtura “analiza e grupeve
të interesit”. Kjo analizë redukton mundësinë e mospërfshirjes
së aktorëve të rëndësishëm, dhe jep një ide për perspektivat
e ndryshme në lidhje më çështjet e menaxhimit të baseneve
lumore.
Analiza e grupeve të interesit është në vetvete një
procedurë e thjeshtë dhe metodike, për të pasur një përqasje
gjithëpërfshirëse, në lidhje me çështjet e menaxhimit të
lumit. Një metodologji e mundshme, e cila mund të ndiqet
jepet në paragrafët e mëposhtëm. Megjithatë, i lihet në dorë
organizatave të shoqërisë civile, autoriteteve publike etj. të
vlerësojnë mënyrën sesi analiza e grupeve të interesit do të
përshtatet në lidhje me situatat aktuale dhe rëndësinë që ajo
ka në procesin e analizës ekonomike.
Sfondi
Grup interesi mund të quhet çdo person, grup apo
organizatë që ka interes në një çështje, ose sepse preket nga
politikat dhe/ose çështjet e basenit (viktimë, përfitues) ose
sepse ata kanë influencë, njohuri ose eksperiencë në lidhje me
subjektin. Analiza ofron transparencë tek grupet e interesit dhe
tek interesave që ata përfaqësojnë. Lloje të ndryshme grupesh
interesi: qeveria, autoritetet lokale, institucionet joqeveritare,
organizatat politike, institutet kërkimore, industritë, bujqësia,
familjet dhe bizneset e tjera.
Analiza e grupeve të interesit, zakonisht fillohen nga
përmbajta e projektit, duke ngritur pyetjen “kush” (për shembull,
kush kërkon të ngre një hidrocentral, kush njeh sesi do të
ndikojë kjo në këtë zonë?). Duhet pasur kujdes që përcaktimi
i problemit të jetë i qartë që prej fillimit, dhe që problemi të
shihet nga sa më shumë këndvështrime të mundshme.
Përveç analizimit të grupeve të interesit, është e dobishme
të hartohet një hartë e mjedisit të projektit, për të identifikuar
ndikimet e jashtme. Kjo hartë mund të tregojë mbi interesat,
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4.2. Analiza e grupeve të interesit

vernment, local authorities, non-governmental institutions, political organisations, researc
titutes, industries, agriculture, households or other businesses.

stakeholder-analysis is usually performed starting from the contents of a project using the “who?
estion (for example: someone wants to build a hydropower, who knows how to this will affect th
ea?). Be aware that
the problem
must be
clear aktorëve
from the beginning
and that the proble
motivet
dhe definition
marrëdhëniet
midis
të përfshirë,
all be viewed from
as
many
different
angles
as
possible.
ndikimet që ata kanë mbi mjedis dhe rreziqet e mundshme.
Për shembull, cili nga grupet e interesit ka ndikim pozitiv apo

sides analysing the stakeholders it can be useful to map the environment of a project to identif
negativ mbi projektin, kush e ka pushtetin, kush ka interesin më
ternal influences. The map could tell something about the interests, motives and relationships o
të lartë monetar? Harta të ngjashme mund të realizohen edhe
e actors identified, the field of force they operate in and risks. For example: which stakeholde
për faktorë që influencojnë procesin, ndryshme të emërtuar
ve a positive or negative influence on the project, who has power, who has the biggest monetar
rreziqe (p.sh moti, kapacitetet financiare dhe njerëzore).
erest? Similar mapping can be done for factors influencing the process, often expressed as threa
Në përgjithësi, procesi përbëhet nga disa faza. Në secilën
g. weather, financial
or human capacities).
fazë, duhet të rishikohen grupet e interesit, të cilët janë kryesor
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procesof
dhe
nësestages.
këto grupe
kanësingle
të njëjtat
nëreviewed whic
nerally, a processnëconsists
several
For every
stage,tëitdrejta
shouldsibe
fazat
paraardhëse.
Roli
dhe
përfshirja
e
grupeve
të
interesit
keholders are relevant to involve in the process and if the stakeholders have the same “rights
mund tëofndryshojë
nga faza
fazë from
dhe analiza
grupeve
e role and involvement
the stakeholder
cannëdiffer
stage toe stage,
andtëthe stakeholde
interesit
e
nxjerr
më
mirë
në
pah
këtë
fenomen.
alysis will make this more transparent.

Figure
2: A
process të
represented
in formën
diagrame form
Figura
2: Fazat
e procesit
treguara në
një diagrame

uring the stakeholder-analysis the degree of involvement of every stakeholder (per stage) can be
Gjatë analizës së grupeve të interesit shkalla e përfshirjes së
belled as either:
çdo grupi (në çdo fazë) mund të emërtohet si:

co-operating/co-working:
the stakeholder
that will actually
participate
in and
•		 bashkëpunues/
bashkëveprues:
aktorët
të cilët
do contribute
ively to the process (i.e. të
active
involvement);
marrin
pjesë dhe do të kontribuojnë në proces
(përfshirje aktive);

co-thinking: the stakeholder of which you want input with respect to content, it is a source of
• bashkë-mendues: aktorët të cilët duan të dhëna në lidhje
owledge like experts (i.e.me
consultation);
përmbajtjen (konsultim);

• bashkë-njohës:
aktorët
të cilët
nuk role
luajnë
rol process
aktiv në
co-knowing: the stakeholder
which does
not play
an active
in the
but should be
proces,
por duhet
të informohen për procesin (dhënie
ormed of its progress (i.e.
information
supply).
informacioni).

s project is implemented by / Ky projekt zbatohet nga
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Figura 3: Skemë për të identifikuar shkallën e përfshirjes
Figure
3: Target scheme to identify degree of involvement of stakeholder
së grupit të interesit

If desired the identification approach can be refined by identifying the type of actor:
Nëse nevojitet, identifikimi i grupeve të interesit mund të

• decision maker: stakeholders which decide about the project;
detajohet me përcaktimin e llojit të aktorit:
• user: stakeholders which use the result or are affected by it;
• vendimmarrës: grupet e interesit që vendosin në lidhje
• implementer/executive: the stakeholders that have to implement the results or new policy;
me projektin;
• expert/supplier: stakeholders which put information, expertise or means at the dispo
• përdorues: grupet e interesit të cilët përdorin rezultatet
the project.

ose preken prej tyre;
zbatues: grupet e interesit që duhet të zbatojnë
apoare
politikat
If the identified rezultatet
stakeholders
going etopropozuara;
participate (actively or passively) in the proj
•
ekspert/dhënës
informacioni:
e interesit
të cilët
important to give feed-back to the stakeholdergrupet
and specify
clearly
their role in order
informacion,
ekspertizë apo mjete të tjera në
disappointments:japin
management
of expectations.
dipozicion të projektit.
Nëse grupet e identifikuara të interesit do të marrin pjesë
(në mënyrë aktive ose pasive) në projekt është e rëndësishme
Stakeholder analysis: a simple methodology
që këtyre grupeve t’ju jepet informacion, dhe të përcaktohet
roli i tyre,
në mënyrë
që të shmangen
keqkuptime:
Making qartësisht
the stakeholder
analysis
operational
implies going
through a series of
menaxhimi
i pritshmërive.
questioning
and interaction.
Although it needs to be adapted and refined to every situation,
•

methodology and series of steps is proposed below.

Analiza e grupeve të interesit: një metodologji

Step 1 – Define the stage of the process that will be subject to a stakeholder analysis. Id
e thjeshtë
the key subjects
makes it usually more accessible and facilitate the identification
issues/stages.Realizimi
It is advisable
invite allsëstakeholders
that they shpesh
are involved to take p
konkrettoi analizës
grupeve të interesit
brainstorming
session.
nënkupton një seri pyetjesh dhe ndërveprimesh. Megjithatë,
analiza duhet të përshtatet, si dhe të ribëhet për secilin rast.

This step Një
includes
formulating questions that try to address the key factors in river basin is
metodologji e thjeshtë me një listë hapash jepet si më
example, poshtë:
if there is a pollution in a river, invited stakeholders are asked: “Why is the river p
What is the reason for this pollution? etc.
Hapi 1 – Përcaktimi i fazës së procesit, që do të jetë subjekt
i analizës së grupeve të interesit. Identifikimi i subjekteve
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kyç, përgjithësisht e bënë më të aksesushme dhe më të lehtë
identifikimin e fazave/problematikave. Këshillohet të ftohen
për tu përfshirë të gjithë grupet e interesit në seksionet e
grumbullimit dhe dhënies së ideve.
Ky hap përfshin formulimin e pyetjeve të cilat adresojnë
faktorë kyç të menaxhimit të basenit. Për shembull, nëse ka
ndotje të lumit, grupet e interesit pyeten: “Përse është i ndotur
lumi?, Kush është arsyeja për ndotjen?” etj.
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Hapi 2 – Një grup prej maksimumi 10 persona (pjesëtaret e
projektit) duke përfshirë menaxherin e projektit realizojnë një
seksion të konceptimit dhe grumbullimit të ideve, në të cilin
bëjnë pjesë sa më shumë grupe interesi, dhe çështja shihet
nga sa më shumë këndvështrime, lidhur me fazën në fjalë.
Diskutimi duhet të mbetet në terma të përgjithshëm,
emërtimet e grupeve apo organizatave duhet të bëhet në
formë të përgjithshme, me emërtime dhe emra jo konkret;
Çdo sugjerim shënohet pa asnjë paragjykim.
Përfundimi i këtij hapi përfshin një listë të grupeve të
interesit të cilat janë të përfshira.
Hapi 3 – Kontrollohet nëse këndvështrimet kryesore mund
të ndahen në nën-njësi dhe të klasifikon në disa lloje. Organizimi
më i detajuar i pikave kryesore është i nevojshëm për analizën
e çështjeve problematike dhe në dhënien e zgjidhjeve të
mundshme për çështjet e basenit lumor në të ardhmen.
Hapi 4 – Përcaktimi i emrave të grupeve të interesit
të përfshira (përfshi adresat/informacionet e kontaktit);
Përfundimi i këtij hapi është lista e Hapit 2, por grupet e
interesit janë të përcaktuara më saktësisht.
Për të gjithë grupet e interesit, personi i kontaktit/autoritetet
kompetente duhet të identifikohen me adresat/kontakte.
Hapi 5 – Kontrolli i rezultateve:
• A janë kontrolluar gjithë fazat e procesit?
• A janë identifikuar përfituesit dhe të prekurit?
• A është e përfshirë organizata që po ndërmerr projektin?
• A ka mbrapa çështjes njerëz apo shoqëri të fshehta?
Nëse po, a mund të identifikohen?
Ndonjëherë, kontrolli i rezultateve tregon se nuk është i
qartë cilat shoqëri qëndrojnë mbrapa disa prej çështjeve, ose
mund të identifikohen vetëm disa prej shoqërive kryesore. Kjo
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do të çojë në kontrolle të mëtejshme nga grupi i projektit.

Hapi 7 – Kontrollohet nëse ka boshllëqe në analizë, nëse po
bëhen korrigjimet përkatëse.
Hapi 8 – Përdorimi i rezultateve të analizës. Ndërtimi i një
plani komunikimi për të njoftuar grupet e prekura të interesit.
Duhet të qartësohen grupet e interesit për sa ju përket rolit
të tyre dhe përfshirjes në proces (menaxhimi i pritshmërive);
Rezultatet e seksionit të konceptimit e grumbullimit të ideve
duhet të përfshihen në një projekt-plan. Në fund, merren
vendime sesi do të trajtohen çështjet në fjalë nga grupi i
projektit.
Hapi 9 – Vazhdohet me seksione të grumbullimit të ideve
për të përcaktuar lidhjet midis grupeve të interesit, interesat e
tyre dhe arsyet dhe faktorët e ndikimit në proces. Gjithashtu,
seksioni i mund të vazhdohet për të ripërcaktuar skemën
e punës. Shkalla e ndikimit të grupeve të interesit është një
faktor i cili duhet marr në konsideratë. Mund të jetë e dobishme
përfshija e aktorëve “të mëdhenj”, të cilët kanë shumë influencë
për të siguruar përfshirje dhe mbështetje më të madhe.

4.3. Analiza shkak-pasojë
Objektivi
Politika e propozuar duhet të fillojë me një analizë të saktë
të problematikave aktuale dhe kushteve të cilat i krijojnë ato,
për të cilat duhet të zhvillohet kjo politikë. Për këtë arsye,
realizohet analiza e shkak-pasojë. Kjo analizë është riprodhim
skematik i problemeve aktuale, të cilat mund jetë një ose
më shumë probleme dhe fshihen mbas disa problematikave
të tjera. Përfundimi i kësaj analize është dhënia një ose disa
përfundimeve, të cilat mund të analizohen më tej në diskutime
teknike, takime etj., dhe si rrjedhim ato mund shërbejnë si
nxitje për zhvillimin e politikave të reja për tu zbatuar.
Deri në momentin që ka një marrëveshje me publikun mbi
çështjen e formuluar në analizë është e vështirë të vazhdohet
më tej në formë koherente me autoritetet. Së pari, analiza jep
47

Ky projekt është i financuar nga Bashkimi Evropian

Hapi 6 – Mbasi identifikohen grupet e interesit, në këtë
list të gjatë mund të identifikohet përfshirja e secilit aktor në
secilën fazë.

një argumentim për strategjinë e propozuar për zgjidhjen e
problemeve. Më pas, do të shërbejë si dokument udhëzues për
autoritetet kompetente për tu konsideruar se në çfarë niveli
dhe në çfarë fushe mund të ndërmerren veprimtari efektive.
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Struktura
Në shumicën e rasteve kjo analizë merr formën e një “peme”:
arsyet më themelore vendosen në pjesën e poshtme, ndërsa
pasojat (simptomat) gjenden në pjesën e sipërme. Për këtë
arsye, pema lexohet nga poshtë lartë. Është e rëndësishme që
shkaqet dhe pasojat të formulohen në mënyrë të qartë duke
përdorur formulime zyrtare aty kur është e mundur.
Procedura
Analiza shkak-pasojë realizohet nga anëtarët e grupit të
projektit. Pjesa e anëtarëve që ndërmerr analizën duhet të
njoh situatën dhe kontekstin mirë si dhe të ketë aftësi analitike.
Këshillohet të thirret një person, i cili ka shumë eksperiencë për
identifikimin e marrëdhënieve shkak-pasojë për këtë analizë.
Pasoja e një problemi i cili nuk është përcaktuar ende,
duhet të shpalosen në mënyrë që të klasifikohen. Shpesh,
në këtë fazë është e vështirë të identifikohet marrëdhënia e
plotë midis subjekteve apo faktorëve që ndikojnë në krijimin e
problematikave. Megjithatë, listimi i faktorëve apo simptomave
të situatës është thelbësor për realizimin e hapave të tjerë.
Faktorët e identifikuar dhe efektet ata që sjellin organizohen
në klasa të ndryshime. Kjo duhet bërë duke pasur një përqasje
praktike. Çdo klase duhet ti jepet një emër, i cili i korrespondon
me shkakun në të cilin bënë pjesë klasa. Kujdes duhet pasur që
mos të mbivendosen të njëjtët faktorë në klasa të ndryshime,
duke qenë se kjo mund të shkaktojë çorganizim në analizë.
Organizimi përfundimtar bëhet duke vendosur shkaqet
bazë në fund dhe pasojat në fillim. Duke bërë këtë merret
një tablo më e qartë e situatës së përgjithshme, në të njëjtën
kohë çështjet më urgjente dalin në pah së bashku me hapat
e mundshme dhe planifikimet për të ardhmen. Nuk është e
nevojshme që të gjithë anëtarët e grupit t’i bashkohen kësaj
procedure. Vetëm një pjesë e anëtareve të projektit mund të
merret me analizën dhe në një moment të dytë i gjithë grupi
mund të vlerësojë “pemën shkak-pasojë”.
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Çfarë funksion dhe çfarë nuk funksion?
Duhet të përzgjidhet gjithashtu mbi çfarë pikash të çështjes
do të përqendrohet grupi i projektit. Ndonjëherë analiza futet
në fusha në të cilat grupet e interesit nuk kanë asnjë influencë.
Për këtë arsye, një pjesë e shkaqeve të çështjes së analizuar nuk
mund të influencohen dhe si rrjedhim mund mos të merren
parasysh. Është e rëndësishme të komunikohet ky konkluzion
me publikun.
Prioritetet
Vendosen prioritete për pikat e mbetura të çështjes, me
apo pa pjesëmarrjen e publikut, por duhet në të gjitha rastet
të merret miratimi i autoriteteve kompetente. Në përfundim të
fazës eksploruese duhet të bëhet e qartë se në çfarë niveli dhe
në çfarë fushe mund të ndërmerren veprimtari të suksesshme.
Duhet të ketë ambicie të tillë që të ndërhyhet sa më thellë të
jetë e mundur në lidhje me çështjen, me qëllim parandalimin
e pasojave. Megjithatë, sa më shumë të thellohet në çështje
dhe sa më themelore shkaqet, aq më e vështirë bëhet zgjidhja
e tyre.
Formulimi i politikës
Gjatë fazës së formulimit të politikës (legjislacionit etj.)
informacioni i dalë nga analiza mund të përdoret si bazë për
formulimin e ideve.
Prezantimi
Në formë shumë abstrakte dhe analitike, Analiza shkakpasojë jep një paraqitje për problemet për të cilat propozimet
duhet të japin zgjidhje. Duke dhënë kështu legjitimimin e
zgjedhjeve të cilat duhet të behën në fazat e mëtejshme të
procesit. Prezantimi i këtij abstrakti mund mos të vlerësohet
nga të gjithë palët. Prandaj, është e këshillueshme të përdoren
prezantime të cilat nuk janë shumë të komplikuara. Mesazhi i
këtij prezantimi duhet të paraqitet në formë të drejtpërdrejtë.
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Dakortësimi
Analiza shkak-pasojë tashmë mund t’i paraqitet për herë të
parë publikut për dakortësim: a janë të gjithë dakord se kjo
analizë paraqet diagnostikim të saktë të problemeve për të
cilat drejtuesit e projektit duhet të marrin masa?
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Mënyra alternative prezantimi mund të ndërmerren përfshi
imazhet, fotot, metaforat, ndonjëherë historitë apo tekstet e
shkruara japin rezultate më të mira.
Gjithashtu, është e këshillueshme që analiza shkak-pasojë
të shkruhet me një tekst shoqërues përmbledhës dhe të jepet
lista e shkaqeve dhe pasojave duke qenë se ato përbëjnë bazën
e konkluzioneve.
Këshilla
Duhet pasur kujdes për zona boshe në analizë: Mund të
mungojë një këndvështrim tjetër i rëndësishëm në analizë.
Intervista të tjera shtesë mund ta plotësojnë këtë boshllëk.
Presioni i identifikimit të shkak-pasojave mund të shkaktojë
rezistencë tek publiku: “problematika të mëdha, po veprimtari
pozitive a ndodhin?!” në këtë rast duhet nënvizuar qëllimi i
analizës: kërkimi i shkaqeve bazë, jo dhënia e zgjidhjeve. Në
thelb, kjo përqasje ndihmon në shpjegimin se drejtimi i analizës
nuk është zgjidhja e problemeve duke qenë se kjo është ende
një fazë e hershme e projektit. Qëllimi i analizës shkak-pasojë
është përcaktimi i shkaqeve dhe marrëdhënieve të mundshme
midis këtyre faktorëve.
Një mënyrë për të thelluar analizën është organizimi i
takimeve të ekspertëve.
Duhet të kihet parasysh pyetja apo detyra e cila paraqitet
në prezantim. Pyetja nuk është: “A jeni dakort?”, por: “A është
analiza e saktë? A jep diagnozë të saktë të problemeve për të
cilën duhet të merren masa?”
Ndonjëherë duket sikur faktorët janë shumë të komplikuar
ose shumë të thjeshtuar për të marr përgjigje miratuese:
një mënyrë për të strukturuar diskutimet mbi Analizën
Shkak-Pasojë është emërtimi i çështjeve të prekshme ose
konkluzioneve, për të cilat grupi i projektit do të donte të
grumbullonte më shume informacion.
Zgjidhjet e propozuar përfshijnë një kombinim midis
gjendjes së një zgjidhjeje dhe mundësive për ndryshime
legjislative. Gjithashtu, duhet të merret në konsideratë reagimi
i natyrshëm i njerëzve, i cili mund të jetë: “Kjo tingëllon shumë
bukur, por kush është qëllimi juaj? Ku është lidhja me gjërat të
cilat ju doni të arrini: objektivat e politikës?”
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4.4 Organizimi i komunikimeve

Përfshirja
Formulimi i strategjisë së komunikimit ndodh gjatë fazave
fillestare të hartimit të politikës dhe përgjithësisht në fazën
fillestare. Ky plan duhet ndryshuar duke hyrë në çdo fazë të re,
duke qenë se roli dhe dedikimi i palëve mund të ketë ndryshuar.
Plani i përfshirjes mund të përdoret si dokument pune i cili
ndihmon në përcaktimin e vijave kryesore të aktiviteteve të
komunikimit. Natyrisht, një proces fleksibël kërkon gjithashtu
komunikim fleksibël: kujdes të vazhdueshëm për zhvillimet
brenda projektit të cilat e bëjnë të mundur komunikimin ose
të nevojshëm.
Zhvillimi
Në bazë të organizimit të komunikimit (shiko Figurën 4)
klasifikohen aktorët dhe kategoria e përfshirjes së tyre. Në
këtë fazë, aktorët grupohen në katër kategori kryesore, ku për
secilin prej tyre ka përqasje komunikuese të ndryshme.
Bashkëpunues: anëtarë të grupit të projektit dhe pjesëtarë
të tjerë të cilët luajnë rol aktiv në projekt (përfshirje aktive)
Objektivi i komunikimit: shkëmbimi i informacionit mbi
performancën e aktiviteteve brenda projektit.
Mënyrat e realizimit: takime në grup, listimi i hapave kryesore
vepruese, dokumente të punës etj.
Bashkë-mendues: aktorët të cilët, në çdo moment të
procesit, mund të konsultohen dhe të kontribuojnë në mënyrë
aktive (konsultim).
Objektivi i komunikimit: informimi, interesimi dhe nxitja e
një përqasje pozitive ndaj punës, dhe për të dhënë mbështetje
të vazhdueshme gjatë hapave të procesit.
Mënyrat e realizimit: intervista dhe workshope, emaile
njoftuese, takime në grup për dhënie mendimesh etj.
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Objektivi
Komunikimi në pjesëmarrjet e publikut është instrument
shumë i rëndësishëm, duke qenë se përfshin gjithë kategoritë e
aktorëve të përfshirë në procesin e vendimmarrjes. Organizimi
i komunikimit bëhet në formë të tillë ku përcaktohen sesi do
menaxhohet kontributi që jep secili prej aktorëve.
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Bashkënjohës: aktorët të cilët duhet të jenë të mirëinformuar
për projektin (sigurimi i informacionit)
Objektivi i komunikimit: informimi dhe dhënia e mundësisë
për tu përgjigjur.
Mënyrat e realizimit: broshura, intra-site, takime informuese
etj.
Vendimmarrësit: autoritetet kompetente (dhe këshilltaret
e tyre) të cilët marrin vendime në momente kritike.
Objekti i komunikimit: informimi, dhe nxitja, mundësisht e
një përqasje aktive
Mënyrat e realizimit: raporte, prezantime, etj.
Përgjatë aksit vertikal në Figurën 4 tregohen fazat e procesit.
Duke vendosur aktorët kryesor formohet një matricë, në të
cilën në çdo fazë vendoset çdo grup interesi i cili merr pjesë.

Figura 4: Hapa të rëndësishme në procesin vendimmarrës dhe përfshirja
Figure 4: Important steps
in the policy
making process
and the involvement of the different
e kategorive
të ndryshme
të aktorëve
categories of actors

Procedura

Procedure Fillohet duke krijuar një listë me të gjithë aktorët e përfshirë.

Për projekte
dhe projects
për situata
të
Start making
a list of all të
the ndryshme
actors involved.tëForpropozuara
different proposed
and situations
different
actors emerge.
ndryshme, dalin në pah aktorë të ndryshëm.
Fill in the process structure: Starting phase, Investigation of the problem, Policy making and Implementation
of policy.
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Identify in every sector of the matrix what you would like to achieve at that particular moment for
each group (co—workers, co-knowers, etc.). What will be the communication objective and what is
the main message in that particular phase of the project?

Këshilla
Është mirë të caktohet një anëtar i grupit të projektit përgjegjës
për komunikimin. Risistemohen grupimet e aktorëve në fillim të
çdo faze të procesit. Mund ndodh që një aktor të jetë intervistuar
gjatë fazës përgatitore, në këtë rast ata duhet të informohen
në një moment të dytë. Nga ana tjetër, është e mundur që një
“bashkë-njohës” të transformohet në “bashkë-mendues” në
fazën tjetër të procesit.
Duhet u siguruar që asnjë aktor “të humbas”: çdo person
që ka pasur rol në projekt duhet të paktën të mbetet në
nivelin “bashkë-njohës”. Jo ndihmuese për procesin është
mungesa e komunikimit, në momentet kur nuk ekziston asnjë
korrespondencë dhe/ose përgjigje duhet të merren masa sa më
shpejt të jetë e mundur.
Avantazh përbën shfrytëzimi i sa më shumë të jetë e
mundur e kanaleve ekzistuese të komunikimi, siç mund të
jenë kanalet konsultuese ekzistuese, emailet e brendshme,
intrasitet etj. Fillimi i komunikimeve të reja me emaile mund të
çojë ndonjëherë në mungesë komunikimi, ndërsa një artikull
i thjeshtë në grupet e emaileve ekzistues mund të jetë më i
përshtatshëm.
Mundet të vendosen një numër i madh kanalesh komunikimi, siç mund të jenë broshurat e përgjithshme, intrasitet
etj. nga ana tjetër, duhet pasur kujdes mos të shpërndahen
në shkallë të madhe raporte, antologji, analiza shkak-pasoje
etj. Këshillohet mos të dërgohen këto lloj raportesh tek bash53
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Plotësohet struktura e procesit. Faza fillestare, Analiza e
problemit, Formulimi i legjislacionit dhe Zbatimi i tij.
Identifikohet për secilën qelizë të matricës çfarë kërkohet
të arrihet në atë moment të veçantë për secilin grup
(bashkëpunues, bashkë-njohës etj.). Kush do të jetë objektivi
i komunikimit dhe kush është mesazhi kryesor në atë fazë të
veçantë të projektit?
Plotësohen mënyrat e realizimit të komunikimit në
strukturën e procesit.
- fillohet me mënyrat dhe kanalet ekzistuese të
komunikimit
- kërkohet për komunikime të shkuara dhe gojore. Bëhet
një plan për secilën mënyrë komunikimi.

kë-njohësit, por atyre t’ju bëhet i ditur informacioni në formën
e një përmbledhjeje. Tepria e informacionit mund të çojë në
rezultatet të kundërta me pritshmëritë.
Grupi i projektit duhet gjithmonë të jetë i disponueshëm për
pyetjet dhe sugjerime dhe ky komunikim i ndërsjelltë duhet të
ndodh në mënyrë transparente.
Është e dobishme që për secilën formë komunikime të
jepet një lloj perspektive: një lloj slogani, kombinim ngjyrash
apo imazhesh të cilat mund ta bëjë projektin të dallueshëm.
Megjithatë, duhet marr në konsideratë gjithmonë analiza e
kostove kundrejt përfitimeve.
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4.5 Mjetet e ndërveprimit dhe komunikimit
Ndërveprimi dhe komunikimi me publikun mund të arrihen
në disa mënyra. Por cila mënyrë i përshtatet më mirë qëllimit,
si duhet bërë përzgjedhja e mënyrës së duhur, çfarë duhet
marr në konsideratë? Këto janë disa nga pyetjet e ndryshime
të cilat trajtohen në këtë pjesë. Gjithashtu, në këtë pjesë jepet
një pasqyrë e përgjithshme e mundësive të përzgjedhjeve të
cilat duhen të behën gjatë ndërtimit të procesit dhe planit të
komunikimit.
Në këtë pjesë përfshihen:
- Kriteret të cilat ndihmojnë në përzgjedhjen e mënyrës
më të mirë të realizmit të komunikimeve;
- 	Një përshkrim i shkurtër për secilin prej mënyrave.
Kriteret: kur dhe cilën nga mënyrat duhet përzgjedhur
Kush është qëllimi i ndërveprimit, cilat janë pritshmëritë
nga grupet e përfshira në politikat që do të propozohen?
Realizimi i analizës së grupeve të interesit mund të ndihmojë
në marrjen e përgjigjes për këto pyetje.
Bashkëpunimi: kërkon komunikim të tipit ndërveprues, siç
janë takime ndër grupe etj.
Informimi i publikut: kërkon komunikim të tillë si intervista,
grupe diskutimi.
Bashkë-njohja: kërkon komunikim të llojit sugjerues, siç
mund të jenë prezantimet, artikujt, fletëpalosjet etj.
Është e rëndësishme t’ju jepet rëndësi marrëdhënieve midis
aktorëve dhe anëtareve të grupit të projektit. Prandaj, takimet
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Këshilla
Asnjëherë nuk duhet të nënvlerësohet vlera e kontakteve
personale me njerëzit duke qenë se është mënyra më e mirë
për të krijuar lidhje dhe për të rritur besimin midis palëve.
Gjithashtu, kjo formë tregon vlerësimin e palës tjetër.
Në përgjithësi, njerëzit mund të konsiderohen si lexues
të keq dhe dëgjues të mirë. Komunikimi personal është
komunikimi më efektiv. Alternativa më e mirë do ishte
kombinimi: komunikim gojor i mbështetur nga ai i shkruar.
Menaxhimi i pritshmërive: duhen përçuar qartë qëllimet
e projektit. Në fillim të prezantimit duhet treguar cili është
qëllimi dhe çfarë do të rezultojë në përfundim të projektit.
Gjatë komunikimit me njerëzit duhet përdorur emri i tyre i
përveçëm, gjithashtu duhen nxitur reagime nga njerëzit për të
gjitha format e komunikimeve
Mos “harroni” kurrë njerëzit: komunikimi me ta nuk duhet
të jetë i veçuar, por komunikimi duhet të jetë i vazhduar.
Gjithmonë, duhen lënë hapësira kohore mbas takimeve, në të
cilat tregohet se çfarë pritet nga rezultatet e nxjerra deri në atë
pikë.

55

Ky projekt është i financuar nga Bashkimi Evropian

në grupe duhet të organizohen duke lënë kohë të mjaftueshme
për njohjen midis aktorëve dhe për shërbime informacioni.
Duhet pasur kujdes në caktimin e madhësisë së grupeve. Sa më
i madh grupi, aq më i vështirë do të jetë komunikimi. Në këtë
rast, do të ishte mirë të kërkohet të gjendet një ndërmjetësues
me njohje të gjera dhe me akses tek publiku.
Vetëdija për buxhetin, kohën dhe kapacitetet është
thelbësore për realizimin e qëllimeve të projektit. Përdorimi i
materialeve të printuara, prezantimeve dhe komunikimeve në
internet duhet të merren parasysh në kostot dhe efektivitetin
e secilës prej këtyre mënyrave të komunikimit.
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Teknikat e ndërveprimit dhe komunikimit
Teknika

Përshkrimi

Çfarë duhet pasur
kujdes!

Reklamë

Informacioni paraqitet në
një kohë të caktuar dhe në
një mënyrë të caktuar. E
përshtatshme për të sjell
projekte në vëmendjen e
njerëzve që jetojnë në një
zonë ku planifikohet një
projekt ndërtimi, ose në
shkallë më të gjerë.
Mund të kapet në shkallë
gjerë

Ka hapësirë të kufizuar
për të dhënë informacion,
ndonjëherë kjo mund
të keqkuptohet si “shitje
publicitare”.
Metodë e shtrenjtë.

Komiteti
këshillues

Komiteti këshillues
këshillon me kërkesë të
ministrit apo drejtorit të
një agjencie.

Ndonjëherë, komiteti
këshillues mund mos të
përdoret drejtpërdrejt
në projekt, por mund të
këshillojë në të gjitha fazat
e procesit të politikë-bërjes
dhe të sinjalizojë çështje që
duhet vendosur në axhendë
apo që përmbushin qëllime
më të gjëra.

Takime
online

Mbështet tek
pjesëmarrësit për të
realizuar takime, për të
strukturuar informacionin
dhe për vendimmarrjen.
Është një ndër metodat
për të grumbulluar
informacion duke ruajtur
anonimitetin.

Takimi duhet të drejtohet
nga një drejtues me
eksperience. Është e vështirë
të kombinohen përgjigjet
përballë kompjuterit me
diskutimet ballë për ballë.

Broshura

Mund të përdoret për të
prezantuar përmbledhje
të shkurtuara të politikave
apo projekteve të
propozuara, duke treguar
çështjet më kryesore dhe
mënyrën sesi merret pjesë.
Ekonomikisht e
përballueshme.
Informon shumë
njerëz dhe redukton
informacionet e rreme.

Mund të interpretohet
gabimisht, përmban
informacion të kufizuar, nuk
ka reagime të drejtpërdrejta,
shpesh është e vështirë
të shpërndahet në publik.
Kthehet shumë shpejt në
formë të jo të përditësuar.
Duhet të vendoset gjithmonë
personi i kontaktit, numri i
telefonit, adresa e emailit.
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Çfarë duhet pasur
kujdes!

Diskutime
informale

Individi (informal)
ndërvepron me njerëzit.
Mënyrë e mirë për të
tërhequr vëmendje për
projektin, procesin ose
aspekte të tjera.
Jep idenë se çfarë rëndësie
e pasojash

Mënyra është informale,
varet nga personi që e
ndërmerr, e prirur për biseda
jo formale.
E rëndësishme të njoftohet
personeli në çdo institucion
duke qenë se keqkuptime të
ndryshme çojnë në situata të
pakëndueshme.

Seksione
krijuese

Ngritja e grupeve të punës
me njerëz me ekspertizë
të ndryshme. Këto grupe
kërkojnë zgjidhje inovative
në fazën ku ndodhet
projekti duke “sfiduar njëri
tjetrin”. Kjo metodë lejon
rritjen e krijueshmërisë
për shkak të ekspertizave
të ndryshme. Njerëzit
kërkojnë kompromise dhe
kundërshtime të ndryshme
mundësojnë që grupet
mos të dorëzohen që në
fazat fillestare (Grupet që
kanë të njëjtën ekspertizë
përgjithësisht japin një
zgjidhje uniforme).

Duhet të sigurohet një
ambient pune i përshtatshëm
për takimet në grup, për
diskutime etj.
Njohja dhe vlerësimi i
individëve pjesëmarrës në
raportet përfundimtare të
projektit.

Ekspozita

Propozimet dhe njohuria
e pjesëmarrësve bëhet e
aksesueshme ndaj palëve
të interesuara.
Jep informacion të
përgjithshëm me kosto
relativisht të ulët, mund të
kapet vëmendja e njerëzve
të cilët nuk do merrnin
pjesë.
Projekti bëhet “i dukshëm”.

Komunikim me një drejtim:
jep informacion por nuk
merr.
Jo efecient nëse nuk ka
vëmendje apo pjesëmarrje
nga publiku.
Duhet të jepet emri i
presionit të kontaktit dhe
numri i telefonit.

Takime
ekspertësh

Takime për të grumbulluar
komente/vrojtime të
eksperteve mbi ide dhe
propozime, ose për të
grumbulluar informacion
specifik.

Mobilizimi i disa ekspertëve
dhe përzgjedhja e një date
për takim mund të jetë e
vështirë, për këtë arsye festat
për takim duhet të dërgohen
herët.
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Çfarë duhet pasur
kujdes!

Përshkrimi
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Ekspertët pjesëmarrës mund
të jenë rival (në biznes) dhe
mund mos të tregohen të
sinqertë.
Paneli duhet të ketë njohuri
të mira për çështjet që do
trajnohen.
Duhet të ftohen individët me
eksperiencë/njohje empirike.
Nëse qëllimi i takimit
është krijimi i ideve të reja:
pjesëmarrësit e ftuar duhet
të jenë nga sektorë apo
disiplina të ndryshme.
Bashkëbisedim dhe
bashkëpunim me
ndërmjetës

Bashkëbisedim në të
cilin bashkëpunon me
dikë i cili ka rrjet të gjerë
njohjesh, me të cilin
bëhen organizime për të
transferuar informacion
apo propozime të tjera në
mënyrë transparente.
Jep akeses në rrjetin e
zonave të banuara, i cili
mund të jetë i vështirë për
tu aksesuar nga grupi i
projektit.

Në përgjithësi këta
ndërmjetës duhet të takohen
shumë herë.
Në përgjithësi, pranohet që
njerëzit do të informojnë
njëri-tjetrin. Megjithatë, kjo
ndodh rrallë herë (përjashto
rastin kur çështja ka
ndjeshmëri të lartë).
Duhet të sigurohen
informacione mbështetëse.

Intervista
me qytetarë

Kërkim cilësor me anë
të qytetarëve me anë të
intervistave në grup.
Gjatë intervistës
pjesëmarrësit mund
t’i bëjnë intervistuesit
pyetje shtesë në lidhje
më përgatitjen dhe
vendimmarrjen mbi
çështjen e propozuar.

Intervistat realizohen nga
grupi i projektit.
Duhet të përcaktohet çfarë
qytetaret konsiderojnë të
rëndësishme në lidhje më
çështje kyçe siç është siguria.

Pjesëmarrje
zyrtare të
qytetareve

Procedurë ligjore për
t’ju dhënë mundësinë
qytetarëve për të dhënë
mendimet e tyre në lidhje
me projekte dhe vendime.

Dokumentet zyrtare duhet të
hartohen dhe organizohen
në dosje për konsultimet e
ardhshme.
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Çfarë duhet pasur
kujdes!

Sondazhe
teknike

Sondazhet teknike kanë
për qëllim të vlerësojnë
mendimin e qytetarëve
dhe vlerësojnë pasojat
e propozimeve apo
projekteve nga pikëpamja
e qytetarëve.

Nëse përdoren pajisje
matëse ato duhet të
përdoren nga teknikë të
fushave përkatëse.

Prezantime

Prezantime në komitete
formale apo në grupe
pune etj., në këtë mënyrë
prezantohet çështja
tek njerëzit dhe rritet
mundësia që ata ta marrin
parasysh.

Koha e realizimit është
shumë i rëndësishme. Duhet
të tregohet qartësisht arsyeja
pse po bëhet prezantimi
(informativ, shkëmbim
mendimesh dhe çfarë pritet
të dali si përfundim).

Bordi i
grupeve të
interesit

Grupe të ndryshme
interesi të cilët ndjekin
procesin e politikave nga
afër, të cilët këshillojnë
vendimmarrësit rregullisht
në lidhje me vendimet që
duhet të merren apo në
lidhje me procesin.

Duhen bërë takime të
rregullta në lidhje me
gjendjen e grupeve të
interesit. Rendësi duhet t’i
jepet shpërndarjes së rregullt
dhe të saktë të informacionit.

Konferenca
(për të
nxitur
pjesëmarrje, për
të dhënë
alternativa,
për të bërë
diskutime
etj.)

Takim me pjesëmarrës të
kufizuar për të thelluar
njohjen e problematikave
apo për të kërkuar zgjidhje
të mundshme.
Në këtë rast, kemi
shkëmbim të madh
informacioni, imazhesh,
argumentesh. Mund të
pranohen disa zgjidhje.

Duhet të bëhet një
përzgjedhje e mirë e
pjesëmarrësve. Përgatitja,
pjesëmarrja dhe takimet
mbas konferencave kërkojnë
shumë kohë.
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4.5.1 Vlerësimi i mjeteve të komunikimit
Mjetet e komunikimit në dispozicion mund të klasifikohen në
pesë kategori: format internet-web, mjete klasike komunikimi,
takime në grup, vizita në terren, softuerë.
Mjetet e komunikimit mund të kategorizohen edhe sipas
fazave të procesit gjatë të cilit ato përdoren: faza fillestare
dhe organizuese, analiza e aktorëve dhe konteksti, vlerësimi
i situatës aktuale, kërkimi për zgjidhje, zbatimi dhe vlerësimi.

Kërkimi i
zgjidhjeve

*
*

*
*
*

*
*

*

*

Zbatimi,
vlerësimi

Vlerësimi
i situatës
aktuale

Fillestareorganizative

MJETET DHE TEKNIKAT
Klasifikim sipas qëllimit apo
metodës

Aktorët &
konteksti

FAZAT E PROCESIT TË PJESËMARRJES

INTERNET – WEB
- 	Sistemet e Informacionit
Gjeografik
- Web sitet interaktive
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- 	Votim nëpërmjet internetit
MJETET “KLASIKE“ TË KOMUNIKIMIT
- Mjete për informimin pasiv
- Mjete për informimin aktiv
- 	Grumbullimi i komenteve me anë
të votimit apo intervistave

*
*
*
*

TAKIME NË GRUP, WORKSHOPE
- Dëgjesa publike
- 	Takime për analizën e grupeve të
interesit

*

- 	Grupe për “Vlerësimin e
këndvështrimeve të qytetarëve”

*

- 	Takime për diskutime tematike

*
*

- Konferenca
- Workshope për konceptimin e
zgjidhjeve
- 	Vazhdimi i komunikimeve &
vlerësimet përfundimtare

*
*

*

*
*
*
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Kërkimi i
zgjidhjeve

*
*

*

*

Zbatimi,
vlerësimi

Vlerësimi
i situatës
aktuale

Aktorët &
konteksti

*
*

VIZITA NË TERREN
- Rrjet monitorues
- 	Vizita në terren
MJETE TË TJERË (SOFTUERË)
- Mjete në formë softuerësh për
menaxhimin e komenteve

Rekomandime për përzgjedhjen e mjeteve të komunikimit
Përzgjedhja e mjeteve dhe teknikave për informacionin,
konsultimin dhe pjesëmarrjen është në varësi të qëllimeve,
fondeve në dispozicion dhe fazës së projektit.
Disa prej mjeteve janë përdorur prej shumë vitesh në
mënyrë të suksesshme. Ky fakt, mund të merret si vërtetim për
funksionimin e suksesshëm të tyre. Së pari, pjesë e teknikave
dhe mjeteve të komunikimit të cilat janë tradicionale dhe që e
kanë treguar efikasitetin e tyre (janë zbatuar shumë herë, dhe
janë gjykuar pozitivisht) mund të përdoren (apo testohen).
Një grup tjetër mjetesh komunikimi për tu marr parasysh
janë mjetet të cilat bazohen në teknologjitë e komunikimit,
si interneti dhe Webi. Disa prej këtyre mënyrave të reja
duhet të studiohen në lidhje me këndvështrimin e procesit
të pjesëmarrjes, i cili do të zbatohet për implementimin e
Direktivës Europiane të Ujit (Neni 14).

4.6. Intervistat
Objektivi
Në lidhje me pjesëmarrjen e publikut, opinioni dhe njohuritë
e palëve përbëjnë një pjesë të rëndësishme. Problemi është se
si të gjurmohen këto opinione. Një mënyrë për të vlerësuar
opinionet është kryerja e intervistave me palët e prekura.
Qëllimi i intervistave është i thjeshtë: të njoh sa më shumë të
jetë e mundur çfarë mendon personi i intervistuar mbi çështjen
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Fillestareorganizative

FAZAT E PROCESIT TË PJESËMARRJES
MJETET DHE TEKNIKAT
Klasifikim sipas qëllimit apo
metodës

në fjalë. Përqasja e duhur gjatë intervistës ndihmon në arritjen
e këtij objektivi. Në çështjet e mëposhtme jepen disa këshilla
mbi mënyrën sesi duhet të kryet intervista.
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Çështja kryesore
Gjatë fazës eksploruese, kryerja e intervistave mund të
jetë një ndër mënyrat për të pasur një tablo në lidhje me
opinionet e palëve të përfshira. Në të njëjtën kohë, intervistat
janë mënyrë e mirë për të bërë njohje me palët e përfshira.
Rezultatet mblidhen në formë të organizuar dhe bëhet një
analizë shkak-pasojë.
Struktura
Ekziston një numër i madh pyetjesh për të hapur bisedën.
Çelësi qëndron në përcaktimin e problemeve dhe shkaqeve.
Pyetje kyç:
• Çfarë lloj zhvillimesh shikoni?
• Çfarë lloj problemesh parashikoni të ndodhin?
• Në opinionin tuaj, cilat janë shkaqet e këtyre problemeve?
• Në opinionin tuaj, kush do ishte situata ideale?
• Pse është kjo situata ideale?
• Çfarë mund të bëni ju, apo A do donit ju të merrni pjesë
me qëllim arritjen e përfundimit të dëshiruar?
Pyetëse ndihmëse
Në situata të caktuara mund të ngrihen pyetje që janë shumë
të drejtpërdrejta ose intervistuesi ka shumë pak mundësi për
të qenë formal. Në këto raste, do të ishte e udhës riformulimi
i pyetjeve. Megjithatë, thelbi (zhvillimet, problemi, shkaqet) i
pyetjeve duhet të mbetet i pandryshuar.
Për shembull:
• Jepni mendim për zhvillimet, si në pikëpamje afatgjatë
dhe afatshkurtër;
• Si i klasifikoni problemet e përmendura: si serioze,
sipërfaqësore etj.?
• Nëse do shikonit departamentin/fushën e punës tuaj
nga një pikëpamje tjetër, çfarë lloj problemesh do të
shikonit?
• Kur do mendonit që çështja në fjalë do të mund të
quhet e rregulluar mirë dhe pse?
• Çfarë do të nevojitet që të ndryshonin gjërat?
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Përgatitja
Përcaktohen cilët prej aktorëve do të intervistohen?
Përmbledhje të vazhdueshme gjatë bisedës i japin strukturë
asaj dhe ndihmojnë personin të kuptojë situatën.
Dërgohen ftesa në të cilat shkruhet motivi dhe qëllimi i
bisedës:
• Informimi bëhet në lidhje më përmbajtjen e bisedës,
por jo mbi pyetjet konkrete;
• Letra e ftesës duhet të kontrollohet të jetë e firmosur
nga drejtuesi (udhëheqësi) i projektit;
• Mbasi ftesat janë dërguar, kryhet thirrje telefonike me
qëllim caktimin e takimit përfundimtar.
Intervistuesve duhet t’ju jepet një sërë udhëzimesh të qarta
përpara se ata të fillojnë me intervistat, duke përfshirë një
seksion trajtimi për rritjen e aftësive intervistuese.
Intervista
Përpara intervistës: Përgatitje paraprake dhe përsëritje mbi
kontekstin e bisedës që pritet të ndodh.
Gjatë bisedës:
• përdorni listën e pyetjeve si listë kontrolli dhe si
udhëzuese, duke lejuar fleksibilitet;
• kontrolloni kohëzgjatjen e intervistës (duhet të pakën
një orë);
• mos përdorni regjistrues, por mbani shënime të
shkurtra;
• mos jini shumë formal; trajtojeni më shumë si një
bisedë informale.
Në fund të intervistës:
• kontrolloni nëse janë bërë të gjithë pyetjet;
• pyesni nëse personi i intervistuar ka ndonjë gjë për të
shtuar;
• shkruani adresën e personit të intervistuar;
• informoni personin se si do i përdorni shënimet e
intervistës (p.sh ato do të trajtohen me konfidencialitet
dhe do të përmblidhen, përmbledhja do të kontrollohet);
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Procedura
Grupi i projektit së bashku me të tjerë, mund t’i kryejnë
vet intervistat. Numri i intervistave varet në funksion të
përfundimeve të analizës, por mund të shkojë nga 15 deri 100
intervista.

Raporti
Shkruani shënimet e intervistës menjëherë mbas intervistës
duke qenë se janë më të freska në kujtesën tuaj.
Raportet e intervistës janë për përdorim personal: trajtojini
me konfidencialitet dhe sigurohuni që të bëni citime raportin
tuaj.
Qëndroni sa më afër të jetë e mundur citimeve të bëra nga
personi i intervistuar. Rifrazojini ato nëse janë të paqarta për
grupin e projektit.
Vendosni një standard proçesimi të përbashkët për:
• shënimet në kompjuter;
• citimet interesante mund t’i shënohen me *;
• klasifikoni përgjigjet sipas radhitjes së pyetjeve.
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4.7 Aftësitë intervistuese
Objektivi
Objektivi i intervistave gjatë fazës kërkimore është i thjeshtë:
të njihet sa më shumë të jetë e mundur mendimi i qytetarëve
në lidhje më çështjen në fjalë. Megjithatë, është e vështirë për
intervistuesit të futen dhe të iniciojnë diskutime. Më poshtë
jepen disa këshilla praktike në lidhje me aftësitë dëgjuese, me
qëllim përfitim maksimal nga këto intervista:
Çështja kryesore
Më poshtë jepen disa udhëzime që mund të ndiqen si bazë
për trajtimet e intervistuesve mbi dëgjimin aktiv, gjatë fazës
kërkimore.
Këshilla
Për tu bërë:
Bëni pyetje të hapura
Bëni pyetje të cilat i intervistuari mund të jap përgjigje sa
më të gjera, për shembull filloni me fjalët: “si”, “çfarë”, “pse” etj.
Përmblidhni diskutimin
Përmbledhja e diskutimit herë mbas here i jep strukturë
bashkëbisedimit dhe ndihmon dëgjuesin për të parë nëse i
intervistuari e ka kuptuar çështjen mirë: “Mesa ju kuptova ju
thatë që...”
64

Krijoni momente heshtjeje
Njerëzit kanë tolerancë disa sekonda ndaj heshtjes. Mbas
katër sekondash ata do të vazhdojnë së foluri. Heshtja shpesh
herë i motivon të intervistuarit për të vazhduar bisedën duke e
informuar bashkëbiseduesin më shumë në lidhje më çështjen
në fjalë.
Komunikimi jo verbal
Kontakti i rregullt pamor, një përkulje e lehtë e trupit para,
tundja e kokës herë mbas here etj. i japin të intervistuarit
vëmendje.
Për tu mos bërë:
Mos bëni pyetje “të ngushta”
Pyetje të tilla si: “A ju pëlqen departamenti”, “A e pëlqeni
këtë ligj” mund të marrin përgjigjen me po ose jo, dhe për këtë
arsye nuk japin shumë informacion.
Mos bëni pyetje me alternativa
Këto lloj pyetjesh janë analoge me pyetjet paraardhëse: “A
ju pëlqen apo nuk ju pëlqen ky ligj?” edhe këto lloj pyetje nuk
japin shumë informacion.
Mos bëni pyetje në formë sugjerimi
Në pyetje të tilla përgjigja ndodhet brenda pyetjes p.sh:
“Besoj ju e pëlqeni këtë ligj?” “. I intervistuari orientohet në një
drejtim të caktuar kur i bëhen pyetje të tilla.
Mos jepni mendimet tuaja personale
I intervistuari do frenohet në dhënien e mendimeve të tij
në rast se ju jeni mendimin tuaj. Gjithashtu, kjo do të bëjë që i
intervistuari të ndalojë së dëgjuari.
Mos hyni në diskutime me të intervistuarin
Ky është ndër problemet më të mëdha për intervistuesit,
veçanërisht kur i intervistuari përmend një çështje e cila nuk
përputhet me opinionet e intervistuesit. Kini parasysh që
intervistat e llojit “po-jo” kanë qëllime të ndryshme nga marrja
e informacionit.
Mos ndërprisni të intervistuarin
Lejojeni të intervistuarin të tregojë historinë e tij.
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Bëni pyetje më të thelluara		
Pyetje të tilla si: “A shini aspekte të tjera? apo “Mund të më
jepni një shembull” e shqyrtojnë çështjen me thellësi.

4.8 Përgatitja e workshopeve
Workshopet janë të nevojshme për tu konsultuar me
grupet e interesit në marrjen e vendimeve apo zbatimin e
legjislacionit. Mënyra sesi realizohen mund të rrisë efektivitetin
e zbatueshmërisë së çështjeve në lidhje me situatat në fjalë.
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Përgatitja e listës së elementëve që duhet realizuar
1 – Përcaktohen fazën aktuale kundrejt procesit të
përgjithshëm
- A ka vendime për tu marr?
- Duam që qytetaret të reagojnë ndaj situatës apo të
japin ide të reja?
- Cili është pozicioni i pjesëmarrësve në proces?
2 – Përcaktohet problemi në lidhje më përmbajtjet
- Cili është qëllimi i takimeve në lidhje më përmbajtjen
dhe relacionet? Cilat pyetjeve u duhet dhënë përgjigje?
- A është i përgatitur grupi për t’ju dhënë përgjigje
pyetjeve?
- Bëni vlerësimin mbi çështjet që lejohen dhe ato që nuk
lejohen në diskutim! Përcaktoni kufijtë e bisedës: cilat
çështje nuk kanë nevojë për diskutim?
A është qëllimi:
• Të zhvillohet një vizion, të grumbullohen ide, atëherë:
jepuni vëmendje njerëzve, mos jepni gjykime.
• Vendimmarrja, atëherë: bëni divergjenca dhe
konvergjenca në bisedë, dhe formuloni gjykime
përfundimtare
• Transferimi i njohurive, atëherë: vini në pah përmbajtjen,
duke krijuar një atmosferë të mirë (lidhjet miqësore).
• Bashkëpunimi, atëherë: ndërtoni marrëdhënie duke u
nisur nga një kontekst i përbashkët (p.sh. nga procesi
i punës).
• Krijimi i bazave të përbashkëta, mbështetjes, atëherë:
Vini në pah rezistencat e ndryshme apo revoltat, duke
vendosur kufij të përcaktuar mbi njerëzit që duhet të marrin
pjesë.
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Vendndodhja:
- A janë mjetet të pranishme (dërrasat, stilolapsat,
projektorët, ndriçimi etj.)?
- A ka hapësirë të mjaftueshme në rastin e workshopeve
të njëkohshme? Mundet të lëvizen tavolinat/karriget?
Baza e strukturës së programit:
Çfarëdo qoftë qëllimi i takimit, si rregull struktura duhet të
ndërtohet:
• nga Abstraktja tek Konkretja, dhe;
• nga Konceptimi i përfundimeve në Vendimmarrje.
Bazuar nga sa më sipër, një strukturë e mundshme do ishte
si më poshtë:
1. Përgatitja e atmosferës
			
kafe, çaj etj.
2. Prezantimet e përgjithshme
prezantime, njohje, fjalimi hapës i udhëheqësit
të projektit etj.
3. Fillimi

histori frymëzuese, prezantime tërheqëse,
prezantime vizuale etj.
4. Divergjim
lista e gjithë ideve, opinioneve, eksperiencave
etj. në përgjithësi në grupe më të vogla.
5. Konvergjim
kombinimi i gjithë ideve, formulimi i
konkluzioneve, marrja e vlerësimeve nga
grupet më të vogla.
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3 - Eksplorimi i situatës
Grupi i prekur:
- Cilat janë karakteristikat e këtij grupi?
- Nga sa njerëz përbëhet ky grup?
- Çfarë lloji njerëzish janë? A e njohin njëri tjetrin?
- A kanë treguar këta njerëz antagonizëm më parë? A
po marrin pjesë këta njerëz me vullnet të lirë apo janë
të detyruar? A janë me përqasje pozitive (identifikoni
mospëlqimet)? A janë pjesëmarrësit në të njëjtin nivel
mendimi?

6. Planifikimi i veprimtarisë
planifikimi i veprimtarisë në lidhje më
problematikat apo në zgjatjen e procesit.
7. Planifikimi i vendimeve
Dakrotësimi në lidhje me veprimtaritë për
shqyrtimin e rezultateve të takimit.
Këshilla
• Merrni në konsideratë kryerjen e intervistave paraprake
me aktorët kyç;
• Bëjeni të qartë gjatë takimeve rolin e grupit të projektit
dhe autoriteteve të tjera;

4.9 Seksionet krijuese

Ky projekt është i financuar nga Bashkimi Evropian

Faza e procesit në të cilën formulohet propozimi (legjislacioni)
përbën fazën e kërkimit të zgjidhjeve. Seksionet krijuese të
përbëra nga grupe të formuara nga anëtarë të projektit dhe
mendimtar të tjerë është mënyrë shumë e mirë për të dhënë
ide krijuese dhe inovative. Disa nga mundësitë përfshijnë:
Struktura e programit
Në përgjithësi, seksioni krijues përbëhet nga dy faza:
Faza e divergjencave: gjenerimi i ideve
Faza e konvergjencës: kombinimi dhe bashkimi i ideve.
Programi i seksioneve krijues në përgjithësi përbëhet nga
hapat e mëposhtëm:
• Konteksti;
• Qartësimi i çështjes kryesore, duke dhënë informacionet
bazë në lidhje më të;
• Vlerësimi i procesit të punës dhe afateve;
• Çështjet motivuese;
• Faza e divergjencave;
• Dhënia e ideve të reja, në mënyrë individuale apo në
grup;
• Listimi i ideve;
• Faza e konvergjencës: strukturimi;
• Kërkimi i lidhjeve dhe koherencës midis ideve;
• Faza e konvergjencës: emërtimi i çështjeve kyç;
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•

•

Faza e divergjencave dhe konvergjencës
Gjithë seksionet krijuese në përgjithësi kanë të njëjtën
strukturë: mbas fazës së divergjencës (dhënia e shumë ideve)
ndiqen nga faza e konvergjencës (analizimi dhe përfundime).
Mund të përdoren metoda nga më të ndryshmet. E rëndësishme
në të gjitha rastet është:
Përcaktimi i rezultateve të kërkuara.
Vlerësimi deri në çfarë shkalle mund të divergjojnë ekspertët
dhe më pas të konvergjonë tek ky rezultat i kërkuar. Gjatë fazës
së divergjencës duhet të mendoni sesi do të realizohet procesi
i konvergjimit të mendimeve.
Faza e Divergjencave: një mënyrë për të grumbulluar ide
Disa rregulla të cilat janë gjithmonë të vlefshme:
• Çdo mendim që vjen nga secili është i pranueshëm;
• Shtyrja e dhënies së vlerësimeve për mendimet e
dhëna;
• Çdo mendim do të shkruhet ose do të regjistrohet apo
ruhet në një formë të caktuar;
• Secili prej pjesëmarrësve duhet të lejohet të shpreh
mendimin e tij.
Dhënia e ideve individuale
Pjesëmarrësit shkruajnë vet disa ide. Më pas përzgjedhin 5-7
idetë më të mira dhe ia japin grupit. Kjo është mënyrë shumë
efikase e grumbullimit të ideve dhe është e përshtatshme për
grupe në të cilët njerëzit nuk e ndjejnë vetën të lirë të shprehen
ose nëse grupi ka pjesëmarrëses të cilët duan të kontrollojnë
bisedën.
Dhënia e ideve në grup
Mënyra më e thjeshtë e grumbullimit të ideve është dhënia e
tyre nga njerëzit e grumbulluar së bashku duke përfshirë idetë,
eksperiencat që secili dëshiron të ndajë. Anëtari përgjegjës i
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•

Diskutimi dhe dhënia e konkluzioneve, duke përfshirë
emërtimin e çështjeve prioritare;
Marrja e vendimeve në lidhje me zgjidhjet e pranuara
të procesit;
Dakortësimi në lidhje me analizën dhe dhënien e
rezultateve.

grupit të projektit shkruan secilën prej ideve, për shembull në
formë të tillë: çështja kryesore dhe rreth saj në formë rrethi
idetë e tjera në grup. Idetë të cilat janë të ndërlidhura mund të
grupohen së bashku dhe të formohen vatra idesh. Kjo metodë
është efikase në rastin kur grupet shprehin lirisht një numër të
madh idesh.
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Kërkimi i imazheve
Për çështje të ndjeshme (funksioni i njerëzve ose pjesë të
organizatave) mund të jetë e dobishme të pyeten njerëzit në
lidhje me një imazh apo metaforë të cilët ata e mendojnë të
përshtatshme për të përfaqësuar vetën apo projektin. Bëni një
inventar imazhesh dhe pyesni çfarë tregojnë këto imazhe për
projektin; cila prej karakteristikave është e rëndësishme?
Grumbullimi i ideve online
Kjo mënyrë e grumbullimit të ideve bëhet në një dhomë ku
pjesëmarrësit kanë një kompjuter dhe lidhen me njëri tjetrin
me një network. Secili prej tyre mund të jap në të njëjtën kohë
mendime/ide (në formë anonime) dhe të reagojë mbi komentet
e të tjerëve. Në një kohë shumë të shkurtër krijohet shumë
informacion dhe nxitet kreativiteti i pjesëmarrësve. Softueri
që përdoret në këto raste duhet të ketë karakteristikat e
mëposhtme: klasifikim dhe grupim idesh, dhënia e përparësisë
për diskutime apo votime. Kjo zgjedhje është e përshtatshme
si për procesin e divergjencave dhe konvergjencës, për grupe
të mëdha me formim të ndryshëm, për çështje komplekse
dhe për forma të konsoliduara diskutimesh. Një seksion gojor
është i nevojshëm për të vlerësuar dhe për tu dakortësuar në
lidhje me idetë e dala.
Procesi i konvergjencës dhe caktimi i prioriteteve
Mbas hartimit të listës së ideve përpiquni të klasifikoni
idetë (pozitive-negative, afatgjata dhe afatshkurta etj.) dhe
ndërtoni fjali të cilat përmbledhin çështjet kryesore. Duhen
bërë diskutime aty ku është fokusi i projektit. Këto seksione
diskutimesh përdoren për të kontrolluar rezultatet e pritshme
dhe këto diskutime duhet të bëhen nën tutelën e udhëheqësit
të projektit.
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4.10.Sistemet e Informacionit Gjeografik
(Web GIS)
Sistemet e Informacionit Gjeografik (GIS) janë të provuara
në dhënien e një sërë mundësish, veçanërisht në monitorimin
dhe planifikimin e baseneve lumore. Sistemet GIS kanë
aftësinë për të treguar dhe përmbledhur grafikisht të dhënat
për realizuar modele të ndryshme analitike dhe për të dhënë
rezultate të modeleve të menaxhimit të cilat përdorin këto të
dhëna.
GIS në Menaxhimin e Baseneve Lumore ka shumë përfitime
në:
1. Karakterizimin e Basenit Lumor;
2. Monitorimin e të dhënave mjedisore të Basenit Lumor;
3.	Procesin e transparencës gjatë hartimit dhe zbatimit të
legjislacionit mjedisor;
Karakterizimi i Basenit Lumor
Karakterizimi i Basenit Lumor është kërkesë e Direktivës
Europiane të Ujit dhe përfaqëson hapin e parë në menaxhimin
e burimeve ujore në nivel lokal dhe rajonal. Procesi i
karakterizimit dhe gjithë hapat e tjera duhet të jenë në
përputhje me Aneksin II të WFD. GIS ndihmon në lehtësimin e
aspekteve të mëposhtme:
1. Karakterizimin e ujrave sipërfaqësore: lumenj, liqene,
ujra ndërkufitare etj. përfshirë dhe rajonet ekologjike;
2. Karakterizimin e Ujrave nëntokësor dhe vlerësimin e
cilësisë së ujave nëntokësor;
3. Përcaktimin e Impakteve dhe Presioneve;
4. Përcaktimin e Zonave të Mbrojtura;
5. Përcaktimin e Objektivave Mjedisore;
6. Përcaktimin e Programit të Masave bazuar në analizën
ekonomike të përdorimit të ujit;
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Këshilla
Përpiquni sa më shumë të jetë e mundur të punoni në grupe
sa më të vogla; sa më i vogël grupi aq më të larta mundësitë që
secili të marr pjesë në formë aktive në diskutime.
Seksionet krijuese zgjasin të paktën gjysëm dite.
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Mbas plotësimit të këtyre proceseve, kryhet Analiza
Ekonomike (duke marr parasysh kostot që lidhen me
grumbullimin e të dhënave) me qëllim:
(a) kryerjen e llogaritjeve kryesore të nevojshme sipas
Nenit 9 të WFD mbi parimin e rikuperimit të kostove
për shërbimet që lidhen me ujin, duke marr parasysh
parashikimet afatgjata të furnizimit dhe kërkesës për
uji në nivelin lokal të basenit, nëse është e mundur:
(b) Dhënien e vlerësimeve në lidhje me efektivitetin
e kostove në lidhje me kombinimin e masave për
përdorimin e ujit sipas programit të masave të Nenit 11
në WFD bazuar në vlerësimet e kostove potenciale për
këto masa.
Gjithë këto procese kërkojnë shumë vite për tu përfunduar
dhe duhet të ekzistojë bashkëpunimi i institucioneve lokale dhe
qendrore dhe/ose me institucionet e BE, të cilat japin ndihmë
financiare dhe teknike. Megjithatë, në të gjithë këto hapa GIS
ka përdorim thelbësor dhe luan një rol të rëndësishëm në
planifikimin dhe zbatimit ne Planeve të Basenit Lumor dhe
Programin e Masave (PoM).
Përdorime të tjera të aplikacioneve GIS përfshijnë modelimet
hidrologjike të ujit sipërfaqësor dhe nëntokësor, modelimin
e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve të ujrave të ndotura,
kanalizimet e ujrave të shiut, dhe modelimin e ndotjeve për
zonat urbane dhe bujqësore si dhe aplikime të tjera që lidhen
me çështjet e mësipërme. Këto aplikime duhet të përdoren
rregullisht nga inxhinierët, shkencëtaret e ujit dhe në projektet
mjedisore në nivel lokal baseni.
Monitorimi i të dhënave mjedisore në Basenin Lumor
Sipas Nenit 8 të WFD: Monitorimi i gjendjes së ujit sipërfaqësor,
nëntokësor dhe zonave të mbrojtura është pjesë themelore
e Menaxhimit të Basenit Lumor. Shtetet duhet të sigurojnë
ngritjen e programeve të monitorimit të gjendjes të ujrave me
qëllim vlerësimin koherent dhe gjithëpërfshirës të gjendjes së
ujit në secilin basen lumor:
— për ujrat sipërfaqësor, këto programe duhet të
përfshijnë:
(i) vëllimin dhe nivelin ose prurjet deri në shkallë të
pranueshme për gjendjen ekologjike, kimike dhe
potencialin ekologjik
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Paraqitja grafike e të dhënave të përdorura ndihmon
në interpretimin e kushteve brenda basenit nëpërmjet
përfaqësimeve hapësinore dhe kohore të parametrave të
caktuar. Gjithashtu, GIS redukton kohën e nevojshme për të
hedhur të dhëna dhe përmirëson besueshmërinë e të dhënave
duke reduktuar mundësinë e gabimeve në të to. Mundësia për
të shfaqur rezultate grafike përmirëson marrëdhënien njëri73
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(ii) gjendjen ekologjike dhe kimike dhe potencialin
ekologjik;
— për ujrat nëntokësor këto programe duhet të përfshijnë
monitorimin e gjendjes kimike dhe cilësore të tyre,
— për zonat e mbrojtura këto programe duhet të
bashkohen me specifikimet që gjenden në legjislacionin
mbi të cilin janë përcaktuar zonat e mbrojtura.
Këto monitorime duhet të realizohen në përputhje me
kërkesat e Aneksit V të WFD.
Ngritja e rrjeteve të monitorimit në Basenin Lumor të
Vjosës është një nevojë imediate për procesin e menaxhimit
të burimeve ujore. Ndërtimi dhe mirëmbajtja funksionale e
rrjeteve të cilat regjistrojnë dhe ruajnë të dhënat mjedisore
duhet të jetë qëllimi kryesor i ABMU. Përdorimi i GIS ndihmon
në:
1. Transparencën e grumbullimit të të dhënave në nivel
lokal dhe në nivel rajonal të basenit lumor;
2. Transparencën e të dhënave të publikuara;
3. Publikimin e rregullt të të dhënave të akesueshme nga
të gjithë ekspertët dhe publiku në formë interaktive;
4. Identifikimin e zonave problematike në Basenin Lumor;
5. Ndërgjegjësimin për nivelet historike dhe të pritshme
të përmbytjeve;
6. Ndërgjegjësimin për nivelin aktual të ndotjes së
lumenjve dhe liqeneve;
7. Ndërgjegjësimin për përdorimin në nivel kritik të ujit
dhe ndërgjegjësim për thatësirat;
8. Ndikimet e infrastrukturës ujore në nivelin e basenit
lumor;
9. Përcaktimi i masave të mundshme për tu ndërmarr
në rastin e çështjeve kritike me anë të legjislacionit të
propozuar;
10. Transparenca publike për kushtet aktuale mjedisore;
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kompjuter, e cila konsiderohet si pjesë integrale e monitorimit
dhe analizimit të burimeve ujore.
Procesi i transparencës gjatë hartimit dhe zbatimit të
legjislacionit;
Një përdorim tjetër i Sistemeve të Informacionit Gjeografik
është regjistrimi i reagimeve të publikut sipas vendndodhjes së
tij: forma interaktive në Web, si pjesë e sistemit të informacionit
gjeografik, mundëson lidhjen midis komenteve të publikut me
pozicionet gjeografike apo koordinatat hapësinore.
Gjithashtu, GIS shërben si mjet për menaxhimin e
komenteve të publikut gjatë fazave të ndryshme të procesit
të emërtuar ndryshe si “pjesëmarrje e planifikuar”. Këto
shërbime përfshijnë: shpërndarjen e informacionit, dëgjesa
publike, dhënien e zgjedhjeve dhe vendimeve. Në këtë mënyrë,
informohet qytetari në lidhje me legjislacionin e propozuar, me
problemat aktuale në basenin lumor dhe realizohet konsultimi
me qytetarët në lidhje me hapat e mundshme për tu ndjekur.
Çështja kryesore në këtë rast, është përcaktimi i reagimeve
të qytetareve sipas vendndodhjeve të tyre specifike.
Hapi përfundimtar, konsiston në përkufizimin e “zonave
problematike” bazuar në këto reagime qytetare, dhe më pas
propozohet që këto zona të jenë në fokus të diskutimeve. Hartat,
tabelat etj. që dalin nga GIS mund të përdoren në relacione të
ndryshme, në politikëbërje apo në zbatimin e legjislacionit dhe
planeve të basenit lumor në mënyrë transparente.
Rritja e ndërgjegjësimit publik, masa më strikte dhe
shpërndarja e rregullave të reja në fushën e burimeve ujore,
ka çuar në avancimin e teknologjike të nevojshme. Sistemet
e Informacionit Gjeografik (GIS) janë një mjet efektiv për
ruajtjen, menaxhimin dhe shfaqjen e të dhënave hapësinore
të hasura në menaxhimin e basenit lumor. Zbatimi i GIS-it
në menaxhimin e basenit lumor dhe zbatimet e tjera lidhura
për të realizuar kërkimin dhe zhvillimin shkencor me këtë
fushë janë të shumta. Megjithatë, vlerësohet se GIS nuk
duhet të konsiderohet si mënyrë për të siguruar përgjigje
përfundimtare për çështje komplekse të planifikimit të basenit
lumor. Ai duhet të shihet më shumë si përbërës i rëndësishëm
me anë të cili informacioni mbi çështjet e basenit transferohet
tek vendimmarrësit për tu marr parasysh.
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4.11 Dëgjesa publike

Disa nga pyetjet kyç të cilat lehtësojnë diskutimet:
• A mundet që çështja të përmblidhet në një pyetje të
vetme?
• A është komplekse çështja, dhe ka pikëpamje të
ndryshme apo çështje kyç të cilat duhen marr në
konsideratë?
• A ka nevojë çështja për informacion shtesë?
• A është çështja në fjalë shqetësim për komunitetin?
• A mundet të përcaktohet thelbi dhe të arrihet një
konkluzion brenda një kohe të caktuar?
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Qytetarët të cilët marrin pjesë në një dëgjesë publike
përfaqësojnë një mikrokozmos të komunitetit të tyre, dhe
duan të mësojnë apo të diskutojnë në lidhje më një çështje të
caktuar dhe t’i bëjnë publike përfundimet e tyre. Çdo anëtar
supozohet se prezanton interesin publik dhe jo interesin e tij
vetjak. Ideja e Dëgjesave Publike është se duke ju dhënë kohë
dhe informacion të mjaftueshëm njerëzve të zakonshëm, ata
mund të marrin vendime në lidhje me çështje komplekse.
Dëgjesat publike kanë si qëllim të forcojnë procesin demokratik
duke përfshirë të gjitha pikëpamjet e anëtarëve të publikut.
Struktura
Dëgjesa publike mund të këtë karakteristikat e mëposhtme:
• Çështja për dëgjesë duhet të ketë interes publik;
• Qytetarët përfaqësojnë demografinë e rajonit dhe/ose
përfshirjen në konflikte;
• Informacioni i prezantuar tek publiku duhet të jepet
nga disa këndvështrime ;
• Një moderator neutral duhet të lehtësojë të gjithë
diskutimet;
• Qytetarët duhet të lejohen ta vlerësojnë procesin dhe
të bëjnë publike pikëpamjet e tyre;
• Qytetarët duhet të kenë besim se rekomandimet që ata
bëjnë do të kenë impakt, ose të paktën do të merren në
konsideratë;
• Vlerësimi dhe miratimi i të gjithë konkluzioneve dhe
rekomandimeve që dalin prej dëgjesave publike;
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Pjesëmarrja e anëtarëve të publikut dhe dëshmitarëve
Pjesëmarrja në dëgjesa publike është thelbësore për
suksesin e procesit. Zakonisht, në një dëgjesë publike marrin
pjesë 12 deri në 24 pjesëmarrës, të cilët janë përfaqësues të
komunitetit të prekur. Pjesëmarrja e dëshmitareve në dëgjesa
publike përbën një mjet shtesë për rritjen e transparencës në
menaxhimin e basenit lumor. Dëshmitarët përzgjidhen nga
grupi i projektit dhe/ose nga autoritetet publike dhe duhet
të japin këndvështrime të ndryshme, ndërsa këndvështrime
ekstreme nga njëra palë duhet të balancohen me opinionet e
palës tjetër. Zakonisht dëshmitarëve iu kërkohet të flasin për
15 minuta dhe t’ju përgjigjen pyetjeve për më shumë se 30
minuta. Dëshmitarët mund të shfaqen të vetëm gjatë dëgjesave
publike, ose së bashku me dëshmitarë të tjerë si pjesë e një
paneli. Një dëgjesë ideale duhet të jetë një kombinim i këtyre
formateve me qëllim që t’ju jepet varietet seksionet dhe të
mbahet aktiv interesi i publikut.
Procedura
Me qëllim që të mbizotërojë një atmosferë pune, dëgjesat
publike duhet të organizohen me kujdes. Në përgjithësi,
drejtuesi i dëgjesës drejton takimet me publikun, shpjegon se
çfarë do të ndodhi në seksionet e takimeve me grupe të vogla
dhe ndihmon seksionin të mbërrijë në një vendimmarrje në
fund të procesit. Drejtuesi mund të ketë ose jo njohuri specifike
për çështjen e cila do diskutohet, por mbi të gjitha, duhet të
jetë i paanshëm me fjalët dhe veprimet e tij.
Fokusi i gjithë takimeve duhet të jetë lejimi i publikut për
tu shprehur në lidhje me çështjet në fjalë, por me qëllim që të
ndodh kjo, duhet të bëhet organizim i kujdesshëm, dhe stafi
duhet të sigurojë që procesi do të vijojë pa problematika. Përveç
drejtuesit të dëgjesës, anëtarë të tjerë duhet të lehtësojnë
takimet me grupet më të vogla dhe takimet me dëshmitarët
përpara dëgjesës, si dhe të kujdesen për aspekte të tjera të
organizimit.
Drejtuesi i dëgjesës takohet me publikun në një seancë
prezantimi. Kjo seancë mbahet përpara fillimit të dëgjesës.
Drejtuesi gjatë seancës prezanton anëtaret e përfshirë në
proces dhe më pas tregon se çfarë mund të pres publiku të
ndodh në ditët e dëgjesave publike.
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Gjatë procesit mund të mbahen seksione nga më të
ndryshmet. Mund të mbahen seksione kur dëshmitarët i
bëjnë prezantime për publikut dhe ju përgjigjen pyetjeve, apo
seksione kur publiku diskuton së bashku apo në grupe më
të vogla. Mund të jepen detyra ndaj publikut, për shembull,
të qytetarët të identifikojnë dhe rendisin benefitet e një
çështjeje të caktuar. Këto forma i sjellin varietete të ndryshme
informacioni grupit të projektit dhe ndihmojnë në ndarjen e
punës në pjesë më të vogla e të menaxhueshme.
Publikut duhet t’i jepet informacioni i plotë në lidhje me
pjesët e projektit. Duhet të vendoset një platformë për t’i dhënë
përgjigje pyetjeve që do të bëhen, ku një komision ekspertësh
nga fusha të ndryshme studimi ka njohuri të detajuar mbi
projektin dhe/ose legjislacionin e propozuar, është i gatshëm
për t’ju përgjigjur pyetjeve në mënyrë transparente [VKM nr.
247 datë 30.04.2014].
I gjithë projekti dhe/ose legjislacioni propozuar duhet të
prezantohet në mënyrë të qartë dhe koncize, ku të gjithë fazat
e ndërtimit dhe/ose fazat e zgjidhjes tregohen plotësisht.
Shpjegimi i përgjithshëm, me pyetje nga publiku dhe
përgjigje nga ekspertët të lidhur me institucione shtetërore të
ndryshëm, ndiqet nga grumbullimi i opinioneve dhe hartimi i
raporteve. Seksionet e dëgjesave publike zgjasin duke filluar
nga 1 ditë deri në disa ditë, nëse zona e prekur ka shtrirje të
gjerë. Gjithë dokumentet mund të aksesohen dhe konsultohen
lirisht nga publiku. Buxheti i plotë duhet të përfshijë logjistikën
(transportin, akomodimin) dhe rrogat e stafeve të përkohshëm
të punësuar për rastin në fjalë.
Një vlerësim nga publiku i dëgjesës ka rëndësi të veçantë,
prandaj komisioni teknik luan rol kyç në nxitjen e debatit
publik në mënyrë krejt transparente. Anëtarët e këtij komisioni
duhet të jenë shumë të gatshëm për t’ju përgjigjur gjithë
pjesëmarrëse, duke marr në konsideratë diversitetin e madh
të opinioneve që mund të shprehen.
Vështirësitë kryesore që mund të takohen në këto procedura
është monopolizimi i dëgjesave publike nga një minoritet i cili
ka një interes të ngushtë dhe i me shumë mundësi është i
prekur nga korrupsioni i ushtruar nga aktorë të jashtëm. Kjo
lloj situate duhet të paraprihet nga disa takime informale.
Prania e audiencës lejon shprehjen e lirë të reagimeve, por nuk
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inicion dialogun dhe përgjithësisht rrit ndarjet midis palëve.
Në rastin kur diskutimet janë të vështira, dëgjesat publike
duhet të bëhen në dy faza. Në fazën e parë, publikut i jepet një
dokument, i cili shërben si përqasje për të nxitur diskutimin.
Në fazën e dytë, tentohet të rritet ndërgjegjësimi për çështjet
në fjalë duke dhënë mundësi për diskutime.
Një përqasje shumë e mirë do të ishte hartimi i një
dokumenti në formë drafti në lidhje me çështjet specifike që
lidhen me ujin dhe mjedisin në secilin prej zonave të prekura
gjatë dëgjesës publike, shoqëruar me të gjithë dokumentet
e nevojshme për t’ju përgjigjur pyetjeve të publikuar. Kjo
përqasje jep një tablo të përgjithshme të gjithë zonës së prekur
nga problemet për ruajtjen e burimeve ujore. Çështjet në
nivelin lokal për secilën zonë mund të përfshijnë p.sh cilësinë
e ujit, rrezikimin e shëndetit, rrezikim e ujave nëntokësor si
pasojë e landfilleve, aktiviteteve bujqësore, aktiviteteve private
që shfrytëzojnë ujin nëntokësor apo sipërfaqësor, apo nga
privatizimi i infrastrukturës publike etj.
Në raste të rralla, kompleksiteti i çështjeve i kombinuar me
mosdakortësinë e publikut e bënë procesin shumë të vështirë.
Konsultime të vazhdueshme me publikun, së bashku me punën
e disa ndërmjetësve kyç, mund të japin zgjidhje të mundshme.
Kompromiset janë gjithmonë të nevojshme midis publikut në
këto raste, duke qenë se nuk ka një rrugë të mirëpërcaktuar
sesi të zgjidhen konflikte specifike dhe sjelljet problematike të
publikut në skenarë të ndryshme.
Vendimmarrja
Siç është thënë më sipër konsensusi është forma më e
dëshirueshme, nga e cila del vendimmarrja përfundimtare
apo jepen rekomandimet e duhura, megjithatë kjo nuk është
gjithmonë e mundur. Me qëllim që të arrihet konsensus
midis palëve, nevojitet shume kohë për të punuar mbi
mosmarrëveshjet, por në disa raste sado kohë i jepet procesit,
konsensusi nuk arrihet. Në këto raste, mund të përdoret një
sistem votimi. Mënyra në të cilën publiku e merr vendimin
është e rëndësishme, duke qenë se zbulimi i pikëpamjeve të
pakicave është një karakteristikë shumë e vlefshme në lidhje me
transparencën e menaxhimit të basenit lumor. Këto pikëpamje
duhet gjithmonë të shkruhen në raportin përfundimtar.
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Çfarë ndodh më tej?
Një prej elementëve më të rëndësishëm në një juri, është që
juria të ndjejë se mendimi i saj do të përbëjë ndryshim. Është e
rëndësishme për financuesit e projektit të veprojnë bazuar në
raportin e kësaj jurie. Ky mund të jetë në formën e një raporti
të shkruar, një workshopi, ku juria diskuton rekomandimet dhe
shpjegon pse do të zbatojë dhe pse nuk do zbatojë elementë të
caktuar, duke dhënë dhe afatet për realizimin e veprimtarive
të mëtejshme.

4.12 Mjetet kompjuterike për analizimin e
komenteve publike
Hapi i parë për analizimin e komenteve të publikut, është
të sigurohen të gjithë elementët që ndodhen në raportet
dhe dokumentet e dorëzuara si pjesë e procesit të dëgjesave
publike, si dhe çdo koment tjetër që është bërë. Një përqasje
efektive, do të ishte mundësia për të menaxhuar numerikisht
të gjithë këta elementë me qëllim që të analizohen dhe
integrohen në raportin përfundimtar.
79

Ky projekt është i financuar nga Bashkimi Evropian

Raporti
Produkti përfundimtar i procesit dëgjimor është një raport,
i cili detajon procesin dhe rekomandimet e bëra nga juria.
Zakonisht, raporti përmban gjithë detajet e procesit, duke
përfshirë prezantimet e dëshmitarëve, raportet mbi dëgjesat,
si dhe rekomandimet përfundimtare përfshirë detajet mbi
mosdarkortësimet. Me qëllim shmangien e njëanshmërisë
në raportin përfundimtar, një draft kopje i dërgohet të gjithë
anëtarëve të publikut dhe/ose autoriteteve shtetërore për
komente dhe dakortësim përpara printimit. Kjo mënyrë
siguron që të eliminohet çdo keqcitim përpara se raporti të
shkojë tek autoritetet financues.
Raporti në përgjithësi, përmban vlerësime në lidhje me
procesin, të bëra nga anëtarët e projektit. Këto vlerësime japin
një kontroll mbi raportin dhe tregojnë se si anëtarët e projektit
janë ndjerë për procesin dhe për rëndësinë e gjetjeve të projektit.
Mbasi raporti përfundohet, i dërgohet një komisioni, dhe
çfarë ndodh më tej është në funksion të procesit legjislativ dhe
rekomandimeve të bëra nga autoritetet publike.
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Në çdo fazë të procesit dhe/ose zbatimit të projektit, aplikimi
i një softueri për konsultimet me publikun, mund të përdoret
gjatë fazës së shkrimit të raportit mbas dëgjesave publike.
Softueri i përdorur duhet të jetë i lehtë në përdorim dhe nuk
duhet të ketë të nevojshme trajnime të veçanta.
Softueri i përdorur për analizimin e komenteve duhet të ketë
si karakteristikë kryesore gjetjen e informacionit, që do të thotë
se në të mund të kërkohet në formën e indekseve gjuhësore.
Ky mjet përputhet me instrumentet e zakonshëm të kërkimit të
informacionit në formën e fjalëve kyçe: arkivat dixhitale ruhen
në formën e formateve Word. Ky aplikacion ndërton edhe një
indeks fjalësh bazuar në databazën e dokumenteve.
Më pas, anëtarët e projektit janë të aftë, duke përdorur
tastiera, të aksesojnë listën e dokumenteve në të cilat
gjenden fjalët kyç duke përdorur këtë aplikacion. (Përdoruesi
lidhet direkt me paragrafët ku gjendet teksti i identifikuar.)
Ky aplikacion mundëson analizë statistikore (frekuencën e
terminologjive, numrin e dokumenteve në të cilat shfaqet një
fjalë kyç e caktuar etj.).
Konsultimi me publikun, në lidhje me menaxhimin e ujrave
jep një numër të lartë raportesh me numër faqesh shumë
të madh. Duke përdorur këto softuerë, raportet ruhen në
një format dixhital dhe ngarkohen në një databazë. Procesi i
kërkimit mund të kryhet sa herë të jetë nevoja dhe në mënyrë
të qartë.
Përdorimi i një softueri për analizimin e komenteve të
publikut është shumë efikas, dhe mund të përshpejtojë
gjithë procesin. Përdorimi i një softueri, gjithashtu ndihmon
në realizimin e analizë statistikore, e cila përbën avantazh
për vendimmarrësit. Në çdo rast, megjithëse dihen të mirat
e përdorimit të softuerëve për menaxhimin e komenteve të
publikut, duhet pasur parasysh analiza ekonomike e përdorimit
të tyre në secilin projekt.
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ASIG 			Autoriteti Shtetëror për Informacion
Gjeohapësinor
BE 				 Bashkimi Europian
DPM			 Direktiva e Pajtueshmërisë Mjedisore
ELD 			 Direktiva e Përgjegjësive Mjedisore
INSPIRE 			Infrastruktura e Informacionit Hapësinor në
Komunitetin Europian
ISO 				 Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit
MBU 			 Menaxhimi i Burimeve Ujore
MIBU
		 Menaxhimi i Integruar i Burimeve Ujore
PoM 			Programi i Masave
PVM 			Programi i Veprimtarisë Mjedisore
RBC				 Këshilli i Basenit Ujor
RBDs			 Basenet Lumore në nivel Lokal
RBMP 			Plani i Menaxhimit të Basenit Lumor
VKM
	Vendim i Këshillit të Ministrave
VNM 			Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis
VSM 			Vlerësimi Strategjik në Mjedis
WFD 			 Korniza Europiane e Ujit
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