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KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE 

 

                                      BORDI I MONITORIMIT TË MEDIAS 

  

Raport javor mbi pasqyrimin e fushatës zgjedhore nga mediat audio-vizive, për subjektet 

politike, zgjedhjet parlamentare të 25.06.2017. 

(03.06.2017 – 09. 06. 2017) 

  

Bordi i Monitorimit të Medias, vjen në këtë raport javor nga data 03.06.2017 deri më 09.06.2017 

pasi ka monitoruar edicionet informative, specialet dhe debatet, minutazhet e transmetimit të 

spoteve elektorale, transmetimet në oraret e palejuara si dhe monitorimet e bëra për operatorët 

radiotelevizivë në Tiranë e në rrethe në gjithsej 12 operatorë me transmetim nga Tirana dhe në 

qarqet Elbasan, Fier, Lezhë, Vlorë, Shkodër, Korçë, Gjirokastër, Berat. 

Në mbledhjen e datës 10.06.2017, ku u diskutua për ketë raport, morën pjese Maklen 

Misha, Kryetar, Rexhep Polisi, anëtar, Muhamed Veliu, anëtar, Flogert Muça, anëtar, Artan 

Cena, anëtar, Qamil Xhani, anëtar. 

Operatorët radiotelevizivë kanë reaguar pozitivisht ndaj Vendimit Nr. 360, datë 05.06.2017, të 

Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke adresuar pjesën më të madhe të problematikave të 

konstatuara në Raportin e Bordit të Monitorimit të Medias për datën 26.05.2017 deri në datën 

02.06.2017. 

Bordi konstaton se gjatë kësaj jave janë përmirësuar ndjeshëm pasqyrimet e subjekteve politike 

me mbi 20% të vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë.  

Përmirësimi në raportet e pasqyrimit të subjekteve me deri 20% të vendeve në Kuvendin e 

Republikës së Shqipërisë ka qenë më problematik, por lidhur me këtë pikë duhet theksuar 

vlerësimi i Bordit të Monitorimit të Medias se disbalancat e pasqyruara në raport burojnë nga 

arsye objektive, siç numri i paktë i aktiviteteve krahasuar me subjektet me mbi 20% të vendeve 

në Kuvend apo pamundësia për të siguruar materiale cilësore nga aktivitetet e disa prej këtyre 

subjekteve nga ana e operatorëve për arsye logjistike. Në komunikimet e përditshme me 

përfaqësuesit e operatorëve audiovizivë, Bordi ka gjetur gatishmërinë e operatorëve audiovizivë 

për t’ju vënë në dizpozicion këtyre subjekteve të gjithë kohën e kërkuar sipas Nenit 81, pika 1.   

Duhet theksuar se fluksi i madh i aktiviteteve të fushatës zgjedhore të subjekteve politike, krijon 

vështirësi të mëdha veçanërisht për operatorët me format informativ 24 orë në 24, prandaj Bordi i 

Monitorimit të Medias, duke mirëkuptuar sfidat teknike që paraqet kompensimi dhe balancimi i 

raporteve kohore, duke ruajtur njëkohësisht kriteret profesionale të lajmit, shpreh vlerësimin e tij 
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pozitiv për reagimin e shpejtë e profesional të këtyre operatorëve në përgjigje të Vendimit Nr. 

360 të KQZ, por edhe ndaj kontakteve dhe rekomandimeve të vazhdueshme të vetë Bordit.  

Duke marre ne konsiderate verejtjet e KQZ-së në këtë raport janë përfshirë të dhënat progresive 

analitike që nga fillimi i fushatës dhe deri në ditën e raportit. Pasi ka monitoruar kohën e vënë në 

dispozicion të subjekteve zgjedhore nga operatorët radiotelevizivë Bordi ka arritur në këto 

përfundime: 

 

     

 A) EDICIONET INFORMATIVE NE OPERATORET QE TRANSMETOJNE NE 

TIRANE 

 

1. TVSH ; 

Partitë parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:  

PD 76.62 min 

PS  82.98 min 

Partitë e tjera parlamentare janë pasqyruar: 

LSI            44.25 minuta 

PDIU        29.80 minuta 

PR      6.77 minuta 

PLB        22.40 minuta 

PSD        5.33 minuta 

 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

1. TVSH të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PDIU, PR, PLB dhe 

PSD. 

 

 

 2. TOP CHANNEL 

Partitë parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 
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PD 117.87 minuta 

PS 148.13 minuta 

Partitë e  tjera parlamentare me më pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 

LSI           68.28  minuta 

PDIU       3.33 minuta 

PR            4.07 minuta 

PLB          3.78 minuta 

PSD          2.13 minuta    

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

Top Channel të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PD me 30 minuta dhe 

të respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% 

të vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

  

3. TV KLAN  

Partite parlamentare me mbi 20 % tw vendeve nw Kuvend kanw gjetur pasqyrim: 

PD  104.30 minuta 

PS   155.20 minuta 

Partitë e tjera parlamentare me më pak se 20 % tw vendeve nw Kuvend janë pasqyruar: 

LSI        76.83 minuta 

PDIU     5.13 minuta 

PR          0.55 minuta 

PLB       13.90 minuta 

PSD       3.62 minuta 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

TV Klan të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PD me 51 minuta dhe të 

respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% të 

vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 
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5. VIZION PLUS  

Partitë parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD 113.77 minuta 

PS 163.18 minuta 

Partitë e  tjera parlamentare me më pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 

LSI          66.48 minuta 

PDIU       1.65 minuta 

PR            3.70 minuta 

PLB         3.12 minuta 

PSD         5.43 minuta 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

Vizion Plus të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PD me 50 minuta dhe të 

respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% të 

vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

 

6. ORA NEWS 

Partitë parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD 1098 minuta 

PS 1124 minuta 

Partitë e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 

LSI       240 minuta 

PDIU    62 minuta 

PLB      21 minuta  

PSD      2 minuta 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

 



5 

 

Ora News të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PD me 26 minuta dhe të 

respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% të 

vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

  

 7. TOP NEWS 

Partitë parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim; 

PD 1214 minuta 

PS 1139 minuta 

Partitë e  tjera parlamentare me më pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 

LSI          244 minuta 

PDIU     16 minuta 

PR           17 minuta 

PLB         10 minuta 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

Top News të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PS me 75 minuta dhe të 

respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% të 

vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

 

  

8. NEWS 24 

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD    692 minuta 

PS    710 minuta 

Partite e  tjera parlamentare me më pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar; 

LSI         234 minuta 

PDIU          229 minuta 

PR               3 minuta 

PLB            15 minuta 
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Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

News 24 të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PD me 18 minuta dhe të 

respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% të 

vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

 

9. UTV; 

Partitë parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD 542.48 minuta 

PS 621.37 minuta 

Partitë e  tjera parlamentare me më pak se 20 % te vendeve ne Kuvend janë pasqyruar: 

LSI           181.63 minuta 

PDIU        119.35 minuta 

PR             5.10 minuta 

PLB          63.65 minuta 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

UTV të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PD me 79 minuta dhe të 

respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% të 

vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

 

  

10. CHANNEL ONE  

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD       76.10 minuta 

PS        87.00 minuta 

Partite e  tjera parlamentare me më pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 

LSI          59.68 minuta 

PR            2.42 minuta 

PDIU       23.17 minuta 
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PLB       13.83 minuta 

PSD       3.67 minuta 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

Channel One të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PD me 11 minuta dhe 

të respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% 

të vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

 

  

11. Në ABC News 

Partite paralamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim; 

PD       796 minuta 

PS        992 minuta 

Partite e tjera paralamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar; 

LSI          345 minuta 

PDIU        183 minuta 

PLB          37 minuta 

PSD         17 minuta 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

ABC News të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PD me 196 minuta dhe 

të respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% 

të vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

 

  

12. Në REPORT TV; 

Partitë parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD       1135 minuta 

PS        1156 minuta 

Partite e  tjera parlamentare me më pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 
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LSI          281 minuta 

PR           17 minuta 

PDIU       249 minuta 

PLB         3 minuta 

PSD        5 minuta 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

Report TV të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PD me 21 minuta dhe të 

respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% të 

vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

 

13. SCAN TV 

Partitë parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD   75.60 minuta 

PS   98.00 minuta 

Partite e  tjera parlamentare me më pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 

LSI    37.47 minuta 

PLB   3.67 minuta 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

Scan TV të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PS me 22 minuta dhe të 

respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% të 

vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

  

  

13. Ne TOP ALBANIA RADIO: 

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD      17.63 minuta 

PS       26.10 minuta 

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 
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LSI          7.58 minuta 

PDIU       1.18 minuta 

PLB         0.45 minuta 

PSD         0.82 minuta 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

Top Albania Radio të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PD me 8 

minuta dhe të respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve 

me deri 20% të vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

 

 

13. Ne RADIO TIRANA: 

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim; 

PD       24.60 minuta 

PS        21.02 minuta 

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar; 

LSI          7.10 minuta 

PDIU       5.38 minuta 

PLB         2.40 minuta 

PSD         1.37 minuta 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

Radio Tirana të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PS me 3 minuta dhe 

të respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% 

të vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

 

  

B) SPECIALE DHE DEBATE 

Bordi i Monitorimit të Mediave shqyrtoi pasqyrimin e emisioneve të transmetuara nga mediat 

audio-vizive nga data 03.06.2017 deri më 09.06.2017. Gjatë javës së dytë të monitoruar nuk 
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kemi konstatuar që operatorët audiovizivë të kenë prishur balancën e përfaqësimit të subjekteve 

zgjedhore.  

 

C) REKLAMAT POLITIKE 

 

1. TV KLAN 

PS 38.9 minuta 

 

2. Top Channel 

PS 37.1 minuta 

LSI 7.83 minuta 

 

3. Vizion Plus 

PS 36 minuta 

LSI 0 minuta 

 

4. News24 

PS 31.1 minuta 

LSI 5.1 minuta 

 

5. Report TV 

PS 6.5 minuta 

LSI 8.2 minuta 

 

6. Ora News 

PS 33 minuta 

PD 10.73 minuta 

LSI 4.9 minuta 
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7. ABC News 

PS 32.3 minuta 

LSI 2.9 minuta 

 

8. Top News 

LSI 5.5 minuta 

 

 

D) RRETHET 

 

BERATI 

1. TV ONUFRI: 

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD      120 minuta 

PS      122.4 minuta 

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 

LSI         75.16 minuta 

Bordi i Monitorimit të Medias i propozon KQZ:  

Onufri TV të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, raportet e pasqyrimit mes subjekteve me 

deri 20% të vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

 

2. Glob TV: 

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD 143.46 min 

PS 114.32 minuta 

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 
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LSI         67.4 minuta 

PDIU    3.10 minuta 

Bordi i Monitorimit të Medias i propozon KQZ:  

Glob TV të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PS me 29 minuta dhe të 

respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% të 

vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

 

  

FIERI 

1. TV APOLON ka transmetuar ne dy javet e para 

Partite paralamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD 275.45 minuta 

PS 165.69 minuta 

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 

LSI         100.61 minuta 

PDIU      27 minuta 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

TV Apolon të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PS me 110 minuta dhe 

të respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% 

të vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

 

TV Kombi 

Partite paralamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD 208.05 minuta 

PS 237.19 minuta 

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 

LSI       70.25 minuta 

PDIU    125.5 minuta 



13 

 

TV Kombi ka transmetuar reklama si më poshtë: 

 PS   60.5 minuta 

PD   33 minuta 

LSI   25 minuta 

PDIU  12.5 minuta 

 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

TV Kombi të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PD me 28 minuta dhe të 

respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% të 

vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

 

 

SHKODRA 

  

2. TV1 CHANNEL: 

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD 21.29 minuta 

PS 65 minuta 

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 

LSI         171.15 min 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

TV 1 Channel të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PD me 310 minuta 

dhe PS me 270 minuta si dhe të respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit 

mes subjekteve me deri 20% të vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

(Operatori në fjalë ka ngritur pretendime lidhur me korrektësinë e minutazhit të raportuar. Bordi 

ka kërkuar verifikimin e minutazhit nga Autoriteti i Medias Audiovizive përpara se të vendosë 

lidhur me propozime për masa administrative ndaj operatorit në fjalë).  
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3. TV ROZAFA: 

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD 24.1 minuta 

PS 9.57 minuta 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

TV Rozafa të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PS me 14 minuta dhe të 

respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% të 

vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

  

4. TV Star 

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD 45.68 minuta 

PS 5.56 minuta 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

TV Star të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PS me 40 minuta dhe të 

respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% të 

vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

 

 ELBASANI 

1. TV BEST Channel: 

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD 142.30 minuta 

PS 145.70 minuta 

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 

LSI       68.30 minuta 

PDIU      67.40 minuta 

PLB       8 minuta 
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Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

TV Best Channel  të respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes 

subjekteve me deri 20% të vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

 

 

  

2. TV EGNATIA: 

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD 106.5 minuta 

PS 105.62 min 

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 

LSI        23.15  minuta 

PDIU     23.17 minuta 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

TV Egnatia  të respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve 

me deri 20% të vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

 

  

3. TV SKAMPA: 

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD 111.40 minuta 

PS 139.50 minuta 

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 

LSI        47.6 minuta 

PDIU     45.57 minuta 

 Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

TV Skampa të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PD me 28 minuta dhe 

të respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% 

të vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 
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GJIROKASTRA 

1. Alpo TV 

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD 661 minuta 

PS 697 minuta 

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 

LSI       222.3 minuta 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

Alpo TV të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PD me 36 minuta dhe të 

respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% të 

vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

2. TV Gjirokastra 

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD 162 minuta 

PS 315 minuta 

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 

LSI      276 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

TV Gjirokastra që të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PD me 153 

minuta dhe të respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve 

me deri 20% të vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. 

 

KORCA 

2. TV LOBI 

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD 140 minuta 

PS 118 minuta 
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Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 

LSI          46.51 minuta 

PLB        14.48 minuta 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

TV Lobi që të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektet politike PS me 22 minuta dhe të 

respektojë dispozitat e Nenit 81, pika 1, për raportet e pasqyrimit mes subjekteve me deri 20% të 

vendeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordi i Monitorimit të Medias  

 

 

Maklen Misha (Kryetar) 

 

 

Basir Çollaku 

 

 

Flogert Muça 

 

 

Rexhep Polisi 

 

 

Artan Cena 

 

 

Qamil Xhani 

 

 

Muhamed Veliu 
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