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R A P O R T I  I  NDERMJETEM I MONITORIMIT  PER JAVEN E PARE  

I  PARTISE MINORITETI ETNIK GREK PER TE ARDHMEN (MEGA)  

Për : KOMISIONIN QENDROR TE ZGJEDHJEVE  

T I R A N Ë                                 

Në përputhje me kontratën e lidhur me Komisionin Qendror te Zgjedhjeve me date 12.06.2017 

në zbatim të ligjit 8580, datë 17.02.2000, “Për Partitë Politike” i ndryshuar me ligjin nr. 90/2017, 

KQZ si dhe  vendimin nr.374, datë 9.06.2017 te KQZ që më ka  emëruar ekspert për 

monitorimin e partisë MEGA, Unë kam me stafin tim kemi bërë monitorimin e fushatës 

zgjedhore të Partisë  Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen (MEGA) për javën e pare. 

Pas emërimit nga KQZ për monitorimin e Partisë  Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 

(MEGA), kam filluar punën me date 13.06.2017, duke përcaktuar programin e monitorimit. 

Me date 13.06.2017 kemi  bërë programin  për monitorimin, fillimisht kemi kontaktuar me 

drejtuesit e parties MEGA, konkretisht me përfqësuesin në KQZ,  z.Ziso Lluci i cili është 

sekretar i përgjithshëm e parties MEGA, të cilin e kemi informuar për emërimin nga KQZ si dhe 

kemi kërkuar të na vëjë në dispozicion adresat e zyrave elektorale të Partisë  Minoriteti Etnik 

Grek për të Ardhmen (MEGA). 

Me date 13.06.2017 u përgatiten kerkesat për të gjitha bashkite ne Republiken e Shqiperise, ku u 

kerkohet që në përputhje me ligjin të vëjë në dispozicion të ekspertit listen e zyrave elektorale të 

Partisë  Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen (MEGA) në territorin e bashkisë së tyre, duke u 

sjell në vëmendje se në ligjin nr. 90/2017, pikës 3 të nenit 2 të Udhëzimit nr. 1, datë 31.05.2017 

"Për përdorimin e materialeve propagandistike dhe vendet e afishimit të tyre gjatë fushatës 

zgjedhore", subjekti zgjedhor është i detyruar që brenda 5 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij 

udhëzimi të njoftojë me shkrim Kryetarin e Bashkisë përkatëse, adresat e sakta të zyrave 

elektorale. Jo më vonë se 5 ditë nga marrja e informacionit administrata e bashkisë, bën 

verifikimin e vendndodhjes së zyrave elektorale dhe të respektimit të dispozitave të këtij 

udhëzimi për afishimin e materialeve propagandistike. 

Me date 14.06.2017 kemi bërë një verifikim në terren në territorin e Bashkisë e Tiranë nëse kjo 

parti ka zyra elektorale, ka postera, afishe , flamuj apo apo te tjera materiale propogandistike te 

vendosura. Pas verifikimeve të bëra nga ana jonë në Tirane nuk u gjet asnjë zyrë elektorale  e 

hapur si dhe nuk u gjeten material propogandistike. 
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Me date 15.06.2017 kemi bërë një verifikim në terren në territorin e Bashkisë e Elbasan, Peqin, 

Rrogozhine, Lushnjë, Fier, Memaliaj, Tepelenë dhe Gjirokaster  nëse kjo parti ka zyra elektorale, 

ka postera, afishe , flamuj apo apo te tjera material propogandistike te vendosura. Pas 

verifikimeve të bëra nga ana jonë në këto qytete nuk u gjet asnjë zyrë elektorale  e hapur si dhe 

nuk u gjeten materiale propogandistike.Gjatë verifikimeve në terren , nga an jone janë bërë 

fotografi të cilat do ti bashkëngjiten raportit. 

Me date 15.06.2017 në ora 18:00 u takuam me sekretatin e përgjithshëm të Partisë  Minoriteti 

Etnik Grek për të Ardhmen (MEGA) z.Ziso Lluci, në Sarandë. Z.Ziso i kërkuam që në zbatim të 

ligjit duhet të vërë në dispozcion të ekspertit informacionet në lidhje me fushaten elektorale të 

partisë MEGA. Z.Ziso Lluci deklaroi se Partia  Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen (MEGA) 

nuk ka hapur asnjë zyre elektorale në territorin e Republikës së Shqiperise si subjekt pjesëmarres 

ne zgjedhjet e dates 25 Qershor dhe nuk ka afishuar asnje reklame në shërbim të kësaj 

fushate.Me date 16.06.2017 në ora 09:00, u bë dhe një deklarate nga kjo parti , në lidhje me 

fushtën elektorale të kësaj partie, kjo deklaratë do të dorëzohet në KQZ bashkë me raportin 

përfundimtar. 

Me date 16.06.2017 do të bëhen verifikime në terren në territorin e Bashkisë e Sarande, 

Delvine,Finiq, Himarë,Vlorë, Kavajë, dhe Durrës  nëse kjo parti ka zyra elektorale, ka postera, 

afishe , flamuj apo apo te tjera materiale propogandistike te vendosura, të cilat do të jenë pjesë e 

raportimit në vijim. 

 Gjatë verifikimeve në terren , nga an jone janë bërë fotografi të cilat do ti bashkëngjiten raportit. 

Kjo është paraqitje e shkurtër në mënyrë të përmbledhur mbi monitorimin e fushatës elektorale të 

Partisë Minoritet Etnik Grek për të Ardhmen (MEGA) ne javën e pare.  
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