
1 

 

                                                                
 

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE 

 

                                      BORDI I MONITORIMIT TË MEDIAS 

  

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

politike, zgjedhjet parlamentare të 25.06.2017. 

(16.06.2017 – 20. 06. 2017) 

  

Bordi i Monitorimit të Medias, vjen në këtë raport të ndërmjetëm nga data 16.06.2017 deri më 

20.06.2017 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 21.06.2017, ku u diskutua për ketë raport, morën pjese Maklen 

Misha, Kryetar, Basir Çollaku, anëtar, Rexhep Polisi, anëtar, Muhamed Veliu, anëtar, Artan 

Cena, anëtar. 

Ashtu si edhe në raportet javore të paraqitura deri më sot nga Bordi i Monitorimit të Medias, 

edhe gjatë këtyre ditëve të përfshira në raportin e ndërmjetëm vazhdojnë të vihen re diferenca në 

kohët e pasqyrimit. Duhet theksuar se, duke marrë parasysh se diferencat në fjalë janë kryesisht 

produkt i luhatjeve ditore në balancat e përfaqësimit, si pasojë e intensiteteve të ndryshme që 

kanë aktivitetet e subjekteve zgjedhore në ditë të ndryshme, këto diferenca nuk janë të atilla që të 

çojnë drejt propozimeve për masa administrative ndaj operatorëve.  

Edhe gjatë këtyre ditëve, në monitorimet e tij, Bordi ka vënë re se diferencat e niveleve të 

paraqitura në raport janë lehtësisht të korrektueshme brenda ditës, çka provohet edhe nga fakti që 

diferenca deri në 100 minuta në ditë janë korrektuar në ditën pasardhëse duke zbritur në nivele të 

papërfillshme. 

Gjatë kontakteve të tij me operatorët, Bordi ka gjetur edhe gjatë këtyre ditëve gatishmërinë për të 

bërë korrektimet e nevojshme dhe për t’u dhënë subjekteve një mbulim të drejtë e profesional. 

Asnjë subjekt zgjedhor parlamentar nuk ka pasur deri më sot ndonjë ankesë lidhur me mbulimin 

e fushatës së tyre nga operatorët audiovizivë. Një arsye më tepër kjo përse Bordi i Monitorimit 

vlerëson se aktualisht nuk ka hapësirë për të propozuar penalitete për operatorët.  

Bordi dëshiron të theksojë se monitorimi i operatorëve që transmetojnë nga rrethet vazhdon të 

mbetet tejet problematik. Shifrat e raportuara në aq raste sa Bordi ka arritur të verifikojë, thjesht 

nuk përputhen me monitorimet e kryera nga monitoruesit në mënyrë profesionale nga ana e 

AMA. 
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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  150.87 min 

PS  135.75 min 

Partitë e tjera parlamentare janë pasqyruar: 

LSI          87.95 minuta 

PDIU       60.30 minuta 

PR     16.35 minuta 

PLB        46.98 minuta 

PSD        8.90 minuta 

 

Bordi Monitorimit të Medias i propozon KQZ: 

1. TVSH të kompensojë në bazë të nenit 81, pika 1, subjektin politik PS me 15 minuta dhe 

të respektojë përcaktimet e Kodit për subjektet politike PDIU, PR, PLB dhe PSD sipas 

dispozitave të të njëjtit nen. 

 

 

 2. TOP CHANNEL 

Partitë parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 
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PD 228.97 minuta 

PS 261.20 minuta 

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

LSI           121.20  minuta 

PDIU       7.97 minuta 

PR            7.07 minuta 

PLB          9.27 minuta 

PSD          4.65 minuta    

 

 

  

3. TV KLAN  

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

PD  197.12 minuta 

PS   298 minuta 

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

LSI        157.47 minuta 

PDIU     5.13 minuta 

PR          0.55 minuta 

PLB       33.93 minuta 

PSD       3.62 minuta 

 

 

5. VIZION PLUS  

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

PD 254.13 minuta 
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PS 285.43 minuta 

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

LSI          141.77 minuta 

PDIU       6.37 minuta 

PLB         20.20 minuta 

PSD         11.28 minuta 

 

 

6. ORA NEWS 

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

PD  2088 minuta 

PS   2138 minuta 

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

LSI       524 minuta 

PDIU    82 minuta 

PLB      52 minuta  

PSD      5 minuta 

  

 7. TOP NEWS 

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

PD 2271 minuta 

PS 2218 minuta 

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

LSI          580 minuta 

PDIU     56 minuta 

PR           22 minuta 

PLB         31 minuta 
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PSD         10 minuta 

 

  

8. NEWS 24 

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

PD    1331 minuta 

PS    1403 minuta 

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

LSI         528 minuta 

PDIU     339 minuta 

PR           3 minuta 

PLB         24 minuta 

 

9. CHANNEL ONE  

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

PD       165.2 minuta 

PS        167.92 minuta 

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

LSI          107.3 minuta 

PR           18.62 minuta 

PDIU       37.95 minuta 

PLB       33.22 minuta 

PSD       6.20 minuta 

 

  

11. Në ABC News 

Partite paralamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim; 
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PD        1906 minuta 

PS        1915 minuta 

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

LSI          726 minuta 

PDIU       238 minuta 

PLB          58 minuta 

PSD         22 minuta 

 

  

12. Në REPORT TV; 

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

PD        2073 minuta 

PS        2069 minuta 

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

LSI          562 minuta 

PR           17 minuta 

PDIU       365 minuta 

PLB         7 minuta 

PSD        5 minuta 

 

 

 

13. SCAN TV 

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

PD   118 minuta 

PS   157.6 minuta 

Partite e  tjera parlamentare me më pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar: 
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LSI    60.03 minuta 

PLB   22.83 minuta 

 

  

13. Ne TOP ALBANIA RADIO: 

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

PD      49.62 minuta 

PS       45.88 minuta 

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

LSI          19.70 minuta 

PDIU       14.13 minuta 

PR           2.63 minuta 

PLB         3.65 minuta 

PSD         1.25 minuta 

 

 

13. Ne RADIO TIRANA: 

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

PD       42.18 minuta 

PS        38.97 minuta 

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

LSI          17.57 minuta 

PDIU       8.70 minuta 

PR          0.75 minuta 

PLB         5.70 minuta 

PSD         1.85 minuta 
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B) SPECIALE DHE DEBATE 

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

audio-vizive nga data 16.06.2017 deri më 20.06.2017. Gjatë javës së dytë të monitoruar nuk 

kemi konstatuar që operatorët audiovizivë të kenë prishur balancën e përfaqësimit të subjekteve 

zgjedhore.  

 

C) REKLAMAT POLITIKE (minutazh progresiv) 

 

 

1. TV Klan 

 

PS 61.2 minuta 

PD 19.8 minuta 

 

 

2. Top Channel 

 

PS 68 minuta 

PD 21.2 minuta 

LSI 30.13 minuta 

 

 

 

3. Vizion Plus 

 

PS 64.3 minuta 

PD  8.3 minuta 

 

 

 

4. News24 

 

PS  62 minuta 

PD 34.3 minuta 

LSI  28.3 minuta 

PDIU 11 minuta 

 

 

5. Report TV 
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PS 56.8 minuta 

LSI 29.1 minuta 

Aleanca Popullore 4.5 minuta 

PDIU  1.2 minuta 

 

6. Ora News 

 

PS 50.3 minuta 

PD 24.73 minuta 

LSI 10 minuta 

 

7. ABC News 

 

PS  59.7 minuta 

LSI 21.97 minuta 

PD 30.2 minuta 

 

 

8. Top News 

LSI 34.2 minuta 

 

 

 

D) RRETHET 

 

BERATI 

 

1. Glob TV: 

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

PD 273.57 min 

PS 239.45 minuta 

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

LSI         165.55 minuta 

PDIU    21.55 minuta 
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FIERI 

1. TV APOLON ka transmetuar ne dy javet e para 

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

PD  408.35 minuta 

PS 369.34 minuta 

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

LSI         251.86 minuta 

PDIU      104.7 minuta 

Për këtë operator Bordi i Monitorimit ka kërkuar asistencën e Autoritetit të Mediave Audiovizive 

për të bërë verifikimin e minutazhit. Jemi informuar se AMA ka kontaktuar operatorin për të 

marrë në dorëzim regjistrimet.  

 

TV Kombi 

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

PD 424.5  minuta 

PS 427.59 minuta 

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

LSI       154.3 minuta 

PDIU    206.25 minuta 

Për këtë operator Bordi i Monitorimit ka kërkuar asistencën e Autoritetit të Mediave Audiovizive 

për të bërë verifikimin e minutazhit të reklamave politike. Jemi informuar se AMA ka kontaktuar 

operatorin për të marrë në dorëzim regjistrimet.  

 

 

 

ELBASANI 

1. TV BEST Channel: 

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 
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PD 328.22 minuta 

PS 335.94 minuta 

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

LSI       150.54 minuta 

PDIU    151.44minuta 

PLB      16 minuta 

  

2. TV EGNATIA: 

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

PD 247.24 minuta 

PS 242.87 min 

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

LSI        57.33  minuta 

PDIU     58.73 minuta 

 

  

3. TV SKAMPA: 

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

PD 242.86 minuta 

PS 314.72 minuta 

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

LSI        96.73 minuta 

PDIU    90.39 minuta 

 

 

GJIROKASTRA 

1. Alpo TV 
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Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim: 

PD 853 minuta 

PS 915 minuta 

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

LSI     406 minuta 

PSD    35 minuta 

 

2. TV Gjirokastra 

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

PD 434 minuta 

PS 477 minuta 

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

LSI      290 minuta 

PSD     7 minuta 

 

KORCA 

 

1. TV LOBI 

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

PD 231.44 minuta 

PS 206.9 minuta 

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

LSI          106.31 minuta 

PLB         39.39 minuta 
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Propozime 

 

Bordi i Monitorimit të Medias propozon ndëshkimin e operatorit TV 1 Channel, per shkeljen e 

Nenit 24/5, të Ligjit Nr. 90/2017 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 

8580, DATË 17.2.2000,  “PËR PARTITË POLITIKE”, TË NDRYSHUAR.  

 

Operatori në fjalë, pas monitorimit të bërë nga Autoriteti i Mediave Audiovizive prej datës 

14.06.2017 deri më datë 20.06.2017, rezulton të ketë transmetuar 65.93 minuta reklama politike 

të subjektit zgjedhor Lëvizja Socialiste për Integrim, duke tejkaluar me 20.93 minuta limitin 

kohor të parashikuar në ligjin e sipërcituar për subjektin në fjalë. 

 

I propozojmë KQZ, që të veprojë ndaj operatorit në fjalë në përputhje me parashikimet e Nenit 

24/5, pika 2, duke e ndëshkuar atë me masë administrative.  
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Bordi i Monitorimit të Medias  

 

 

Maklen Misha (Kryetar) 

 

 

Basir Çollaku 

 

 

Flogert Muça 

 

 

Rexhep Polisi 

 

 

Artan Cena 

 

 

Qamil Xhani 

 

 

Muhamed Veliu 
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