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I. QËLLIMI I PROJEKTLIGJIT DHE OBJEKTIVAT QË SYNOHEN TË 

ARRIHEN.  

Natyra, objekti dhe misioni i veçantë i Agjencisë janë vetëm disa nga elementet në bazë të 

të cilëve funksionon e gjithë veprimtaria e Auditimit të Fondeve të Bashkimit Evropian në 

Shqipëri, proces ky që funksinon në mbështetje të standarteve të auditimit të pranuara 

ndërkombëtarisht, si Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit 

INTOSAI-t (ISSAI) dhe të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve IFAC, manualeve si 

dhe udhëzimeve dhe rregullave të nxjerra në zbatim të tyre.  

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr 90/2016 “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Agjencisë së Auditimit të Programeve të Asistencës, Akredituar nga 

Bashkimi Evropian, në Republikën e Shqipërisë” që propozohet të miratohet synon të 

realizojë harmonizimin e ligjit të brëndshëm të AAPAA-s me tekstet e Marrëveshjeve 

Kuadër IPA I dhe IPA II si dhe kërkon të jetë në përputhje me standartet e auditimit të 

pranuara ndërkombëtarisht. Projektligji synon të krijojë një kuadër ligjor të përshtatshëm 

dhe efektiv, të garantojë që Agjencia ka mandatin dhe lirinë e duhur për të kryer funksionet 

e saj sipas kërkesave të Marrëveshjeve Kuadër IPA, si dhe të garantojnë pavarësinë 

funksionale dhe financiare të Agjencisë.  

Ky projektligj ka për qëllim primar që të pasqyrojë gjetjet dhe direktivat e ardhura nga DG 

NEAR të përcjella nga organet kompetente të Bashkimit Evropian me dokumenta 

rekomandues dhe komentues të ligjit të brendeshëm të organizimit dhe funksionimin e 

Agjencisë së Auditimit nëpërmjet shkresave zyrtare: 

• Ref. Ares (2020)2546888-14/05/2020 të Znj. Genoveva Ruiz Calavera, Director, D-

Western Balkans Neighbourhood and Enlargement Negotiations, European 

Commission, përcjellë me shkresën Ref. Ares (2020) 2553399 — 14/05/2020 të Z. Mario 

Mariani, Head of Cooperation at the Delegation to Albania, European Union; 
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• Ref.: SYS/2018/02/AL- Final Inventory of Findings and Recommendations - AL CAP 

2014, 2015 & 2017 Mission: 05-08/06/2018 Draft report 31/10/2018 Response: 

24/01/2019 Final report: 16/04/2019 – Ares (2019)2649845; 

• Ref. Ares (2020)1966871 - 07/04/2020 SYS/2019/04/AL Inventory of findings and 

recommendations IPA II - Annual Action programmes Republic of Albania; 

• Referuar shkresës së DG NEAR Ref. NEAR R.3/NS — ARES (2018) 6221182 "Law 

on the Audit Authority"; 

• Referuar raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë, Strasbourg, 19.10.2021 SWD 

(2021) 289 final; kapitulli 22 “Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve 

strukturore”, në lidhje me ligjin "Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së 

Auditimit, Akredituar nga Bashkimi Evropian në Republikën e Shqipërisë", në kuadër të 

menaxhimit financiar, kontrollit dhe auditimit. 

 

II. VLERËSIMI I PROJEKTLIGJIT NË RAPORT ME PROGRAMIN 

POLITIK TË KËSHILIT TË MINISTRAVE, ME PROGRAMIN ANALITIK 

TË AKTEVE DHE DOKUMENTE TË TJERA POLITIKE. 

 

Projektligji i propozuar ka karakter teknik dhe nuk lidhet me programin Politik të Këshillit të 

Ministrave, por është në harmoni dhe është pjesë e programit të politikave të qeverisë për nxitjen 

e forcimit të aftesive profesionale të audituesve. 

Gjithashtu ky projektligj ka në focus të zbatojë me përpikmëri dhe deligjencë përmbajtjen e 

Marrëveshjeve Kuadër IPA duke ndjekur praktikat e mira ndërkombëtarisht të pranuara e në vijim 

për të ofruar një punë me cilësi dh standart të lartë.  

 

III. ARGUMENTIMI I PROJEKTLIGJIT LIDHUR ME PËRPARËSITË, 

PROBLEMATIKAT, EFEKTET E PRITSHME.  

Miratimi i këtij projektligji është diktuar nga nevoja për të pasqyruar, adaptuar dhe shkrirë 

direktivat e DG NEAR në lidhje me kërkesat e Marrëveshjeve Kuadër IPA dhe praktikat më të 

mira ndërkombëtare të auditimit në Ligjin e brendshëm të AAPAA-s, i cili do të krijojë një 
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infrastrukture inovative dhe autonome në organizimin dhe funksionimin e Agjencisë duke 

forcuar kompetencat konkrete mbi mirëadministrimin dhe mbi proçesin e vendimmarrjes. 

Risitë e këtij projektligji do të prekin nenin 2 dhe 3 duke zgjeruar dhe specifikuar më në detaj 

misionin dhe qëllimin e Agjencisë në lidhje me fushën e veprimtarisë së saj dhe duke 

riformuluar të drejtat e detyrimet në përputhje me standartet e auditimit të pranuara 

ndërkombëtarisht dhe sipas udhëzimeve dhe përkufizimeve të Komisionit Evropian.   

Pika 2 e nenit 4 propozohet të fshihet pasi përmbajtja e tij është pjesërisht e përsëritur në nenin 

8, 26 dhe 30 ndaj dhe është e nevojshme të shkrihen dhe të riformulohen në përputhje me 

Marrëveshjet Kuadër IPA I dhe IPA II, gjithashtu edhe përkufizimet e bëra në ligj do të përdorin 

të njëjtin formulim të këtyre marrëveshjeve në mënyrë që të kemi unifikim sa më të plotë.  

Një pikë tjetër e rëndësishme e cila do të preket nga ky projektligj është raporti mes detyrave 

dhe kompetencave Këshillit Mbikëqyrës dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë. 

Marrëveshjet kuadër të IPA I dhe IPA II duke vënë theksin tek autonomia financiare, 

organizative dhe funksionale duke garantuar pavarësinë e Drejtorit të Përgjithshëm në 

përgatitjen e strategjisë së auditimit dhe hartimit të raporteve dhe opinioneve të auditimit. Kreu 

i Agjencisë do të jetë shkalla me e lartë që aprovon planet dhe raportet e auditimit duke 

respektuar kërkesat DG NEAR mbi pavarësinë. 

Nenet në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e Agjencisë, të drejtën për akses në dokumentet 

zyrtare dhe komentet mbi projektraportin do të riformulohen pasi në ligjin aktual kemi përsëritje 

të dispozitave dhe në përmbajtjen e projektligjit të ri, synohet të kemi një ndarje me të qarte të 

këtyre të dhënave.  

 

IV. VLERËSIMI I LIGJSHMËRISË, KUSHTETUTSHMËRISË DHE 

HARMONIZIMI ME LEGJISLACIONIN NË FUQI VENDAS E 

NDËRKOMBËTAR 

Projektvendimi i propozuar është në përputhje me rendin juridik të brëndshëm dhe me 

Marreveshjet Kuadër IPA I dhe II. 
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V.  VLERËSIMI I SHKALLËS SË PËRAFRIMIT ME ACQUIS 

COMMUNAUTAIRE (PËR PROJEKTATET NORMATIVE) 

 

Ky projektligj nuk ka përafrim me legjislacionin e BE-së. 

 

VI. PËRMBLEDHJE SHPJEGUESEE PËRMBAJTJES SË PROJEKTAKTIT 

 

Projektligji parashikon përqendrimin e kompetencave organizative dhe funksionale tek Drejtori i 

Përgjithshëm sipas direktivave të DG NEAR dhe Marrëveshjeve Kuadër IPA I dhe IPA II si dhe 

parashikon heqjen e përmbajtjeve të përsëritura në mënyrë që ndryshimet e reja të sjellin 

uniformitetin dhe qartësinë maksimale të dispozitave të ligjit për organizimin dhe funksionimin e 

Agjencisë.  

 

VII. INSTITUCIONET DHE ORGANET QË NGARKOHEN PËR ZBATIMIN E 

AKTIT 

 

Për zbatimin e këtij ligji ngarkohet Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës, Akredituar 

nga Bashkimi Evropian.  

 

VIII. PERSONAT DHE INSTITUCIONET QË KANË KONTRIBUAR NË 

HARTIMIN E PROJEKTAKTIT 

 Projektligji ështe hartuar nga Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës, Akredituar nga 

Bashkimi Evropian sipas direktivave të DG NEAR dhe i është dërguar për konsultim të brendshëm 

Kryeministrisë, duke qënë se AAPAA është person juridik publik, buxhetor, i organizuar në 

formën e agjencisë autonome, nën mbikëqyrjen e Kryeministrit. 
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IX. RAPORTI I VLERËSIMIT TË TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 

BUXHETORE 

 

Miratimi i këtij projektligji nuk ka efekte financiare.  

 


