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           Aplikacioni “VOTO 2017” dhe linja pa pagesë 

 

Të nderuar pjesëmarrës,  

Si fillim ju falenderoj për pjesëmarrjen në prezantimin e këtij projekti të 

rëndësishëm, të cilin KQZ po e realizon më bashkëpunimin dhe mbështetjen e 

Këshilit të Evropës.  

Këshilli i Evropës prej vitesh është një nga partnerët e rëndësishëm të 

Komisionit Qendror  të Zgjedhjeve duke na ardhur në ndihme përmes asistencës 

teknike me ekspertët që ka ofruar por edhe me mbështetje financiare për 

projekte të rëndësishme që kanë impakt në procesin zgjedhor, sic është projekti 

i sotëm.  

Ndaj me lejoni të falenderoj Shefin e Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, z. 

Claus Neukrich dhe Zyrën që ai drejton për mbështetjen që i dhanë KQZ-së. 

KQZ vazhdimisht i ka dhënë rëndësi transparencës ndaj publikut në 

veprimtarinë e tij dhe duke qenë se jemi në prag të zgjedhjeve të datës 15 

Qershor, forcimi i i marrëdhënieve të KQZ-së me zgjedhësit dhe publikun merr 

një rëndësi të veçantë, dhe aplikacioni “VOTO 2017” dhe linja telefonike pa 

pagesë ka pikërisht këtë synim.  
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Aplikacioni VOTO 2017”, mund të instalohet në celularët smart dhe ka dy 

funksione kryesore: të informojë zgjedhësit me procesin zgjedhor dhe t’i jap 

mundësi atij të raportojë për fenomene të ndryshme gjatë procesit zgjedhor, 

veçanërisht veprimet korruptive. 

Ndaj të gjithë qytetarët që kanë telefona smart, mos të hezitojnë dhe ta 

shkarkojnë këtë aplikacion.  

Siç e dimë ndryshimet e Kodit Penal rritën ashpërsinë e dënimit të atyre 

veprave që cenojnë të drejtën e zgjedhësit për të votuar i lirë dhe në mënyrë të 

fshehtë, ndaj ky aplikacion është një mundësi për zgjedhësit, që të raportojnë 

dhe denoncojnë. KQZ do të bashkëpunojë ngushtë me Prokurorinë e 

Përgjithshme,  që çdo veprim korruptiv apo fenomen negativ që cënon 

standardet e procesit zgjedhor të përballet me forcën e ligjit.  

Vërtetë jemi ne epokën e teknologjisë dhe telefonave smart, por ka edhe nga ata 

votues të cilët kanë vështirësi në përdorimin e teknologjisë, ndaj është menduar 

që për raportimin pranë KQZ-së të fenomeneve veçanërisht korruptive, të 

përdoret dhe linja telefonike pa pagesë për përdoruesin. 

Shpresojmë dhe urojmë që përdorimi i aplikacionit dhe i linjës telefonike që po 

prezantojmë sot do t’i japë një dimesion të ri mardhënieve të KQZ-së me 

votuesit dhe publikun, duke ndikuar në arritjen e standarteve që ne synojmë në 

zgjedhjet e datës 25 qershor.    


