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Përmbledhje ekzekutive 
 

Ratifikimi i Konventës së Aarhusit e cila quhet ndryshe dhe “demokracia në fushën e mjedisit”, 

paraqet një nga aktet më të rëndësishme në fushën e legjislacionit mjedisor në Shqipëri. 

Megjithëse Shqipëria e ka ratifikuar këtë konventë që në 2001-shin, ka ende shumë punë për ta 

zbatuar atë plotësisht.  

Ky dokument politikash analizon situatën e zbatimit të Konventës së Aarhusit në Shqipëri, 

problematikën e këtij zbatimi, dhe parashtron alternativa politikash dhe rekomandime për 

vendimmarrësit shqiptarë në lidhje me zbatimin e Konventës. Dokumenti shqyrton dhe 

problematikën që publiku ka për të zbatuar Konventën e Aarhusit.  

Përfundimet nga analiza dhe puna kërkimorë treguan se megjithëse kuadri ligjor është favorizues 

për transparencë, pjesëmarrje publike dhe të drejtë për t’u drejtuar në gjykatë, ka ende nevojë për 

rregullore dhe akte nënligjore plotësuese për të lehtësuar zbatimin e kuadrit ligjor. Kjo është e 

rëndësishme për të qartësuar rolet dhe përgjegjësitë e dy niveleve të qeverisjes, të asaj qendrore 

dhe asaj vendore, si dhe në qartësimin e këtyre roleve dhe përgjegjësive brenda përbrenda të 

njëjtit nivel qeverisës. Pika tjetër kyçe është se zbatimi i tri shtyllave të Konventës së Aarhusit 

(qasjes ndaj informacionit, pjesëmarrjes në vendimmarrje dhe qasjes në drejtësi) është ende i 

dobët. Autoritetet përkatëse janë të pajisura keq në aspektin e aftësive dhe njohurive të 

nevojshme për zbatimin e tyre. Ka ende probleme si: mosnjohja e Konventës në thellësi nga 

nëpunësit e institucioneve qendrore dhe vendore; mungesë të burimeve financiare dhe anës 

teknike; nevojë për një harmonizim te legjislacionit me Konventën; dhe moszbatim në praktikë 

të shtyllave të Konventës. 

Megjithëse në Shqipëri vitet e fundit janë kryer shumë projekte të cilat kanë pasur si qëllim 

kryesisht zhvillimin e kapaciteteve të nëpunësve qendrorë dhe atyre vendorë, dhe promovimin e 

Konventës tek publiku, ekziston ende nevoja për ndërhyje të mëtejshme për ta bërë më shumë të 

njohur këtë Konventë si te nëpunësit, ashtu dhe te publiku, kryesisht në: përmirësimin e 

legjislacionit në harmoni me Konventën; ngritjen e kapaciteteve të autoriteteve përkatëse; 

ndryshimi i kulturës së punës në përshtatje me Konventën; orientimin dhe informimin më të 

gjerë të publikut rreth çështjeve që adreson Konventa.  

Qendrave Aarhus në Shqipëri duhet t’u jepen më shumë kompetenca, që të shërbejnë si 

promovuese e informuese rreth Konventës së Aarhusit, si dhe Ministria e Mjedisit duhet të 

krijojë një mbështetje financiare me një zë në buxhet për këto qendra, pasi ato janë aktorët 

kryesorë në promovimin e Konventës së Aarhusit. Ministria e Mjedisit duhet të shtojë 

bashkërendimin me Ministritë e tjera të linjës, si dhe Gjyqësorin dhe Prokurorinë, për zbatimin e 

duhur të Konventës së Aarhusit. Më shumë trajnime nevojiten si për stafin e ministrive, ashtu 

dhe për atë të Gjyqësorit dhe Prokurorisë.  

Ky dokument synon të informojë dhe ndikojë tek vendimmarrësit nga qeveria qendrore dhe 

qeveritë vendore në Shqipëri, si dhe në të informojë në njëfarë mase shoqërinë civile dhe 

publikun.   
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1.Hyrje 
 

Projekti kreu një studim e hulumtim të gjendjes së zbatimit të Konventës së Aarhusit në Shqipëri, 

13 vjet pas hyrjes së saj në fuqi. Projekti mblodhi informacionet e duhura nëpërmjet studimit dhe 

analizimit të legjislacionit në fuqi, raporteve, dokumenteve të politikave të ndryshme dhe 

studimeve të mëparshme në lidhje me zbatimin e Konventë së Aarhusit në Shqipëri, si dhe me 

anë të intervistimit personal dhe me anë të pyetësorëve të përfaqësuesve të organeve shtetërore, 

palëve të interesuara dhe shoqërisë civile. Faza e dytë e projektit ishte shkrimi i dokumentit të 

politikave, ku u shtjellua problematika dhe u nxorën përfundime e u dhanë rekomandime. Faza e 

fundit e projektit ishte shpërndarja e informacionit të nxjerrë nga ky dokument politikash, dhe 

lobimi i rekomandime te vendimmarrësit shqiptarë dhe palët e interesuara.  

 

2. Zbatimi i Konventës së Aarhusit në Shqipëri 

2.1. Vëzhgim i përgjithshëm 

Konventa e UNECE (KEEOKB-Komisioni Ekonomik për Evropën i OKB-së), e së Drejtës së 

Informacionit, Pjesëmarrjes Publike në Vendimmarrje, dhe Qasjes në Drejtësi në Çështje 

Mjedisore, u miratua më 25 qershor 1998 në qytetin danez të Aarhusit (Århus), nga mori dhe 

emrin “Konventa e Aarhusit”, dhe ku u nënshkrua edhe nga Shqipëria. Parlamenti shqiptar e 

ratifikoi konventën më 26 tetor 2000.  Konventa hyri në fuqi më 30 tetor 2001.  

Konventa është një dokument juridik ndërkombëtar që vendos një sërë të drejtash për publikun 

dhe detyrime për autoritetet shtetërore.  Konventa përmban tre shtylla themelore: 

1. E drejta e publikut për të patur e për të kërkuar informacion mjedisor;  

2. E drejta e publikut për të marrë pjesë në vendimmarrjet publike për çështje të mjedisit;  

3. E drejta e publikut për t’u ankuar në gjykatë për çështje të mjedisit. 

 

2.2. Qendrat Aarhus në Shqipëri 

 

Tri Qendrat e Informacionit Aarhus me bazë në Tiranë, Shkodër dhe Vlorë janë krijuar në kuadër 

të Memorandumit të Bashkëpunimit midis Ministrisë së Mjedisit dhe zyrës së OSBE-së në 

Shqipëri, “Mbi Bashkëpunimin në fushën e Informacionit Mjedisor dhe Zbatimin e Konventës së 

Aarhusit në Shqipëri” të nënshkruar në korrik 2006. Këto tri qendra mbështesin Ministrinë e 

Mjedisit dhe institucionet e saj në sigurimin e informacionit mjedisor, si dhe promovojnë 

Konventën në mënyrë të vazhdueshme. Tri qendrat kanë bërë një sërë fushatash të 

ndërgjegjësuese ku pjesëmarrësve u paraqitet në mënyrë të detajuar Konventa e Aarhusit në një 

nivel praktik dhe me metoda konkrete. Promovimi kryesisht bëhet te grupe si nxënësve të 

shkollave, institucioneve shtetërore, dhe publikut në përgjithësi.  
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3. Problematika në punën e Qendrave Aarhus  
Nga intervistimet e kryera në Qendrat Aarhus, dolën këto mangësi në punën e tyre për të 

promovuar Konventën (sidomos në Qendrat e Shkodrës e Vlorës): 

 Mungon mbështetja financiare për punën që kryejnë nga ana e shtetit. Qendrat 

deri tani kanë funksionuar duke marrë mbështetje nga OSBE-ja dhe nga projekte 

të ndryshme të financuara nga donatorë të ndryshe, si p.sh. REC në Shqipëri;  

 Ka mungesë kapacitetesh brenda qendrave (këto qendra përfaqësohen nga vetëm 

një përfaqësues, gjë që e bën të vështirë menaxhimin e punës);    

 Qendra kërkojnë mbështetje zyrtare nga Ministria e Mjedisit që të bëhen pjesë e 

konsultave me publikun (d.m.th t’u jepen kompetenca), dhe të marrin pjesë në 

marrjen e vendimeve gjatë procesit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis. 

 

 

3.1. Zbatimi i tri shtyllave të Konventës së Aarhusit në Shqipëri  

 

Shtylla e Parë: 

Analizimi i kuadrit ligjor tregon se kuadri legjislativ ekzistues siguron një kornizë të mirë ligjore 

në përgjithësi, por ka mungesa në aktet nënligjore dhe dispozita të sakta dhe detajuara për 

procedurat e zbatimit të Konventës, dhe gjuha e përdorur ndryshon nganjëherë nga  formulimi i 

përdorur në Konventë. Ky problem theksohet edhe nga raporti mbi zbatimin e Konventë së 

Aarhusit i Qendrës Rajonale të Mjedisit (REC) i shkurtit të 2011-ës1. 

Shteti shqiptar ka marrë masa administrative për të zbatuar Konventën, si vendosja e një adrese 

poste elektronike, numër telefoni dhe person kontakti për të dhënë informacione mjedisore, dhe ka 

formuluar një kërkesë tip për publikun e interesuar, formular që është i gjendshëm në faqen e 

internetit të Ministrisë së Mjedisit. Gjithashtu, Ministria e Mjedisit ka firmosur një memorandum 

bashkëpunimi me OJF-të mjedisore më aktive (rreth 30 OJF), por vihen re mangësi në zbatimin të 

memorandumit të bashkëpunimit midis Ministrisë së Mjedisit dhe OJF-ve.   

Kërkesat e Konventës janë pasqyruar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, duke i përshtatur 

në Nene konstitucionale. Në të tëra këto akte ligjore, të drejtat për informacion janë siguruar pa 

një interes të caktuar. Kohëzgjatja e kthimit të përgjigjes në rastet kur ka kërkesë për informacion 

është caktuar në ligjin “Për të drejtat e informimit për dokumentet zyrtare” dhe është 40 ditë nga 

paraqitja e kërkesës. Përgjigjja për këto kërkesa ka qenë e menjëhershme dhe numri i kërkesave 

ka qenë i ulët, me 6-7 persona në ditë, ku numri më i madh janë studentë dhe vetëm 20% e 

kërkesave vjen nga OJF-të.  

 

 

 

                                                           
1 Albania: Strengthening Aarhus Convention Implementation Project, Feb.2011, The Regional Environmental 
Center (REC), Szentendre, Hungary 
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Shtylla e Dytë: 

Vendimmarrja është një nga shtyllat më me rëndësi të Konventës së Aarhusit. Gjatë intervistave 

të kryera, rezultoi se konsultat me publikun janë në shumë raste fiktive dhe nuk realizohen me 

publikun e prekur nga veprimtaria në mjedis, si dhe gjatë vendimit nuk merret parasysh mendimi 

i publikut. Përfshirja e publikut ndodh vetëm në rastet e aktiviteteve të një kategorie të madhe, që 

ka bërë bujë e zhurmë në media, dhe kur investitori detyrohet t’i realizojë këto konsulta. 

Gjithashtu, ka mungesë kontrolli nga Agjencitë Rajonale të Mjedisit, të cilat e kanë për detyrë të 

marrin pjesë gjatë konsultave me publikun. Kjo gjë sjell mungesë korrektësie dhe 

moszbatueshmëri të procesit. 

 Shtylla e Tretë: 

Shtylla e tretë e Konventës së Aarhusit duket dhe më problematikja në zbatimin e kësaj 

Konvente në Shqipëri. Gjatë studimit tonë kemi evidentuar një sërë rastesh që kanë të bëjnë me 

zbatimin e kësaj shtylle, të cilët lënë shumë për të dëshiruar. Megjithëse ka pasur një sërë 

trajnimesh për gjyqtarët rreth shtyllës së tretë të Konventës së Aarhusit, hulumtimi jonë tregon se 

ata ende nuk kanë njohuri të thelluara rreth detyrimeve ndaj kësaj Konvente.   

Rastet e evidentuara gjatë studimit: 

 Rasti i parë 

Rasti i një stalle derrash, e cila ishte jashtë kushteve teknike dhe shkaktonte ndotje në mjedisin 

përreth në zonën e Lezhës, ku ankesa është kryer nga banorët që jetonin përreth mjedisit ku 

gjendej stalla. Me praninë e një avokati privat, kjo çështje shkoi në gjykatë ku dhe çështja u fitua. 

Kjo është një nga rastet e rralla ku parimi i shtyllës së tretë të Konventës së Aarhusit u mor 

parasysh.  

 Rasti i dytë  

Fabrika e firmës Rozafa (firmë që merret me përpunimin dhe paketimin e peshkut) në qytetin e 

Shkodrës lëshonte një erë mbytëse në mjedisin përreth, përpos shkaktimit të zhurmave të mëdha 

nga kompresorët që përdoreshin për procese të ndryshme në fabrikë. Duke qenë se gjendja në 

mjedisin përreth u bë e padurueshme, kjo gjë çoi në bashkimin e komunitetit për të ndryshuar 

këtë gjendje, në mbështetje të të cilëve erdhi dhe Qendra Aarhus Shkodër dhe një avokat, dhe së 

bashku iu drejtuan gjykatës për bërë ankesën. Ankesa u pranua nga gjykata, por gjykatësi nuk i 

ka dhënë asnjë afat kohor subjektit (Rozafës) për të marrë masat e nevojshme. Kjo çështje është 

ende e hapur në gjykatë dhe deri tani asnjë nuk po merret me përfundimin e çështjes.  

 Rasti i tretë: 

Reagimi lindi nga ardhja e një anije me farëra të modifikuara gjenetikisht (OMGJ) në Shqipëri. 

Shoqëria civile reagoi, dhe ankesa u bë nga Z. Lavdosh Ferruni, aktivist i njohur në mbrojtje të 

mjedisit dhe bujqësisë organike. Ankesa u mor parasysh dhe ngarkesa me farëra OMGJ u kthye 

mbrapsht dhe nuk u shkarkuar në Shqipëri.  
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4. Problematika me zbatimin e Konventës  
 

Nga shqyrtimi i artikujve, raporteve dhe materialeve të ndryshme në internet, doli që janë 

vërejtur probleme me zbatimin e Konventës së Aarhusit që nga ratifikimi dhe hyrja në fuqi e saj. 

Konventa detyron palën shtetërore që të shpërndajë në mënyrë aktive informacionin mjedisor që 

ata zotërojnë. Nga intervistat dhe anketimet që zhvilluam, dolëm në përfundim se ligji nuk 

përcakton qartë detyrat për informimin e qytetarëve nga ana e autoriteteve publike, dhe nuk 

bëhet përcaktimi i qartë i asaj se çfarë është “autoriteti publik:, çështje e ngritur edhe nga 

Baraku2 e cila thekson se ligji shqiptar nuk përkufizon “autoritetin publik” sipas përkufizimit të 

Konventës3.  

Nga anketimet me anë të pyetësorëve dhe me anë të intervistave personale me individë nga 

autoritetet shtetërorë, qendrat Aarhus në Shqipëri (në Shkodër, Tiranë e Vlorë) dhe me shoqërinë 

civile, rezultoi se:  

 Nga hulumtimi jonë doli se vetëm 30% e lejeve mjedisore kryejnë konsultat me 

publikun, kurse pjesa tjetër nuk i kryen ato; 

 Kemi një publik i cili ndjehet mosbesues ndaj zhvilluesit dhe agjencive në konsultat 

gjatë proceseve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, dhe në shumicën e rasteve kemi një 

publik pasiv që nuk shfaq ndonjë interes për t’u bërë pjesë e këtyre konsultave; 

 Procesi i informimit të publikut në pjesën më të madhe të rasteve bëhet në mënyrë 

formale dhe jo në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. Shumica e projekteve të cilat 

kanë një ndikim në mjedis, nuk njoftojnë paraprakisht banorët përreth projektit, dhe në 

shumicën e rasteve kur bëhen konsulta, ndiqet praktika që në fillim fillojnë punimet 

për objektin/projektin, dhe më pas fillojnë konsultat duke i vënë banorët nganjëherë 

para faktit të kryer; 

 Ka një mungesë të thellë të njohjes së Konventës së Aarhusit dhe detyrimeve që 

rrjedhin nga ajo, nga ana e punonjësve të administratës publike, madje edhe në 

institucione që janë më përgjegjëse për zbatimin e kësaj Konvente si: Ministria e 

Mjedisit, ministritë e të tjera të linjës dhe Agjencitë Rajonale të Mjedisit;     

 Ka mungesë bashkëpunimi dhe ndërveprimi mes Ministrisë së Mjedisit, që është 

koordinatori kryesor i Konventës së Aarhusit, me organizatat jofitimprurëse. Ky 

problem ka qenë theksuar dhe më parë nga OJF-të mjedisore shqiptare në një letër 

pozicionimi drejtuar Ministrisë së Mjedisit, Këshillit të Ministrave dhe organizmave të 

tjerë kombëtarë e ndërkombëtarë4; 

                                                           
2 Irma Baraku: “E Drejta për Informim mbi Çështjet e Mjedisit: Legjislacioni Shqiptar në Vështrim Krahasues me 
Konventën e Aarhus-it”,  Revista Shqiptare për Studime Ligjore Vol. 5 (2013) 
3 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in 
Environmental Matters:  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf 
4 Letër Pozicionimi “Për garantimin e pjesëmarrjes së publikut në fushën e mjedisit”, 2010, Pika 4: 
http://milieukontakt.net/en/wp-content/uploads/2010/01/Dokumenti-i-pozicionimit_Public-
Participation_final.pdf 
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 Ka mungesë infrastrukture teknike dhe pajisjesh për mbarëvajtjen e punës, kryesisht në 

zonat provinciale larg kryeqytetit, duke vështirësuar procesin e punës, dhe gjatë 

projekteve të shumta që kërkojnë aparatura e mjete pune. Më problematike tani për 

tani, është niveli i burimeve financiare dhe teknike në dispozicion të ARM-ve 

(Agjencive Rajonale të Mjedisit), ku disa prej të cilave nga kanë as një numër të 

mjaftueshëm kompjuterësh, nuk kanë lidhje me internet, etj. Ka vonesa në publikimin 

e gjendjes së mjedisit, gjë që kryhet Agjencia Kombëtare e Mjedisit, dhe që si rezultat 

i mungesës së fondeve për të kryer monitorimin vjetor; 

 Gjendja e burimeve njerëzore për të mbështetur zbatimin e Konventës janë të kufizuara 

në Ministrinë e Mjedisit e cila është koordinatorja kryesore për zbatim. Dy personat të 

cilët janë drejtpërdrejt më përgjegjës për këtë, mund t’i kushtojnë kohë dhe vëmendje 

vetëm pjesërisht zbatimit të Konventës. 

 E njëjta gjë vlen dhe për stafin e Ministrive të linjës dhe ARM-vë. Disa persona nga 

stafi i tyre janë trajnuar dhe njohin përmbajtjen e Konventës, përgjegjësitë dhe 

detyrimet, por për shumicën e stafit çështjet e lidhura me Aarhusin nuk janë pjesë e 

punës së përditshme dhe si rrjedhim i kushtohet pak vëmendje se çfarë duhet bërë në 

kuadër të Konventës. Vërehet gjithashtu mungesë kapacitetesh te punonjësit e këtyre 

institucioneve, të cilët kanë njohur të përcipta të Konventës; 

 Kushtet financiare dhe teknike për të mbështetur punën për çështje lidhur me Aarhusin 

janë, gjithashtu, jo të përshtatshme dhe është e nevojshme të përmirësohen; 

 Në gjyqësor ka njohuri të pakta të ekzistencës së Konventës dhe në fazën aktuale, për 

shkak të mungesës së mekanizmit të duhur institucional, kërkesat për të drejtën për t’iu 

drejtuar gjykatës nuk janë zbatuar; 
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5. Përfundime dhe rekomandime 
 

1. Shqipëria ka ndërtuar një kuadër legjislativ përgjithësisht të mirë, por ka mungesa në disa 

akte nënligjore në lidhje me drejtimin ndaj gjykatës. Legjislacioni shqiptar duhet të 

përafrohet që të përmbushë plotësisht të gjitha kërkesat e detyrimet e Konventës së 

Aarhusit, si dhe terminologjia dhe përkufizimet të jenë të njëjta me atë të Konventës për të 

shmangur keqkuptimet. Shtyllat e Konventës duhet të jenë më të zbatueshme në praktikë, 

ku dhe legjislacioni mund të jepte një ndihmesë të madhe;  

2. Aktet ligjore dhe nënligjore specifike duhet të jenë më të detajuara që të tregojnë sesi 

zbatohen dispozitat e ligjeve të ndryshme; 

3. Ministria e Mjedisit duhet t’u japë kompetenca Qendrave Aarhus, që të bëhen pjesë e 

konsultave me publikun si dhe në marrjen e vendimeve gjatë procesit të Vlerësimit të 

Ndikimit në Mjedis, duket qenë se këto qendra janë aktorët kryesorë në informimin rreth 

të drejtave dhe detyrimeve që dalin nga Konventa e Aarhusit. Përvoja dhe informacioni që 

këto qendra zotërojnë, është shumë i nevojshëm në rastet e dëgjesave publike dhe marrjes 

së vendimeve për çështje mjedisore;  

4. Ministria e Mjedisit duhet të krijojë një fond të përvitshëm, për financimin e punës së 

Qendrave Aarhus në Shqipëri. Kjo gjë duhet të bëhet në marrëveshje me Qendrat, duke 

llogaritur sa do të ishte financimi optimal që Qendrat të menaxhojnë volumin e punës që 

kanë, dhe të shtonin kapacitetet dhe stafin brenda qendrave, gjë që do t’u jepte mundësi 

këtyre Qendrave të bënin punën informuese e trajnuese rreth Konventës së Aarhusit; 

5. Organet shtetërore duhet të përpiqen më shumë për të informuar dhe për ta tërhequr 

publikun në përdorimin e mundësive që Konventa e Aarhusit i jep publikut. Siç e thamë 

më lart, informimi mund të kryhet nëpërmjet mbështetjes financiare të Qendrave Aarhus 

në Shqipëri; 

6. Të krijohet një mekanizëm monitorimi për kryerjen e konsultave me publikun. Fakti që 

dëgjesat publike kryhen në masën 30% dhe kryhen më shumë në formë fiktive, tregon që 

nuk ka monitorim që t’i detyrojë subjektet private t’i kryejnë konsultat sipas detyrimit 

ligjor.  

7. Të përmirësohen dhe lehtësohen procedurat e dëgjesave publike, duke nxjerrë njoftimet në 

kohë të duhur e të arsyeshme që publiku të marrë pjesë në dëgjesa, si dhe të merren 

parasysh komentet e publikut, e të organizohen një sërë dëgjesash për një çështje në fjalë, 

e jo thjesht një dëgjesë sa për respektuar ligjin. Të shkurtohet gjithashtu afati kohor për 

marrjen e informacionit mbi dokumentet zyrtare;   

8. Duhet krijuar një sistem i digjitalizuar i vlerësimit dhe monitorimit të ndotjes në të gjithë 

Shqipërinë, si dhe fillimi i projekteve apo punimeve që ndikojnë në mjedis, gjë që do të 

sillte një informacion më të plotë dhe në kohë,  rreth gjendjes aktuale të mjedisit; 

9. Ministritë e linjës të bashkërendojnë punën e tyre në lidhje me zbatimit e Konventës së 

Aarhusit; 

10. Të zhvillohen kapacitet e Agjencive Rajonale të Mjedisit, dhe stafi i këtyre Agjencive të 

marrë pjesë në të gjitha dëgjesave publike që të ketë mbarëvajtje të procesit, si dhe të 
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trajnohen më tepër stafi i këtyre agjencive rreth Konventës së Aarhusit, Infrastruktura e 

këtyre qendrave duhet përmirësuar, dhe numri i stafit të tyre duhet të shtohet; 

11. Vendosja e sanksioneve për nëpunësit shtetërorë të cilët nuk u përgjigjen siç duhet dhënies 

në kohë apo me cilësinë e duhur të informacionit, ose nuk marrin pjesë në dëgjesat publike, 

siç është rasti i Agjencive Rajonale të Mjedisit; 

12. Të bëhen trajnime në gjyqësor rreth zbatimit të Konventës, si dhe Ministria e Mjedisit të 

thellojë bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacionit me Gjyqësorin dhe Prokurorinë, 

për të ndihmuar në bashkërendimin e punës në zbatimin e Konventës së Aarhusit, dhe për 

të ulur pengesat që ka nga ana e gjyqësorit për të drejtën për t’i drejtuar gjykatës në rastin 

kur lidhet me Konventën; 

13. Të shtohet numri i punonjësve përgjegjës në Ministrinë e Mjedisit që merrem me zbatimin 

e Konventës së Aarhusit; 

14. Të forcohet bashkëpunimi me OJF-të mjedisore rreth kësaj çështjeje, si dhe zvogëlohen 

barrierat financiere gjyqësore për OJF-të, pasi kjo ndihmon në zbatimin më me lehtësi të 

Konventës.  
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