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Konsultimet 4 
Palë të interesuara 
morën pjesë 14 

Palë të interesuara morën pjesë: 

Qeverisja e Mirë dhe Integrimi në BE: 

 Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM)  

 Shqipëri / Instituti Demokratik Kombëtar 

 Qendra Shqiptare e Kërkimeve Ekonomike  

 Instituti i Zhvillimit dhe Bashkëpunimit (CDI) 

 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë në Shqipëri (ICC 
Albania) 

 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë (ICC)  

 Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim  

 Lëvizja Evropiane në Shqipëri (EMA) 

Të Drejtat e Njeriut: 

 Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) 

 Instituti Shqiptar i Kërkimeve Ligjore dhe Territoriale (ALTRI) 

 Instituti Shqiptar i Punëve Publike / Universiteti M. Barleti 

 Të ndryshme dhe të Barabartë 

 Qendra për të Drejtat e Fëmijëve Shqipëri (CRCA) 

Zhvillim Ndërkombëtar: 

 Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) 

Përmbledhje e komenteve të palëve të interesuara 

Çështjet kryesore të ngritura nga palët e interesuara 

 Adoption of acts to check for corruption cases, ethical behavior and accountability 

 Oversight mechanisms, percentage of audited budgets, percentage of recruitment of new public servants transparently  

 Lack of Transparency regarding Public Procurement Contracts / Public Private Partnerships 

 Improving the public services and promoting of ethic and transparency 

 Trainings of civil servants on risks of integrity and IP 

 Corruption Proofing of legislation methodology drafted  

 Continues trainings on whistle blower internal mechanisms 

Rekomandimet nga palët e interesuara 

 Budget reports should be simplified to be understandable by citizens 

 Publication of concession contracts’ /PPP 

 User friendly of public administrations acts and standardization of reporting in webpages of institutions; programs of 
transparencies 

 Increasing the number of CSO-s and their involvement in monitoring and implementation of the strategic policy documents 

 Government – CSO partnership to be established in revising of strategic policy documents  

Propozime specifike nga pjesëmarrësit 

Hartimi dhe miratimi i një metodologjie për monitorimin e zbatimit të Planit të Integritetit 

Problemi që do të trajtojë idea 

Monitorimi i Planit të Integritetit bëhet çdo vit, por vetë institucioni duhet të kontrollojë zbatimin e tij dy herë në vit. Është e 
nevojshme një metodologji se si duhet të bëhet monitorimi dhe raportet që do të publikohen. 

Objektivi i idesë 

Metodologjia e monitorimit të Planit të Integritetit e hartuar dhe zbatuar 

Rishikimi i Planit të Integritetit (në përputhje me rekomandimet e raporteve të monitorimit) 

Problemi që do të trajtojë idea 

Dokumenti i Planit të Integritetit ka një kohë zbatimi për 2020-2023 dhe duke iu referuar gjetjeve dhe rekomandimeve të 
mundshme, mbi to do të bazohet edhe rishikimi. 

Objektivi i idesë 

Rishikimi i Planit të Integritetit ose Plani i Ri i Integritetit 

Si u përdor reagimi i palëve të interesit në planin e veprimit 

 Masa (milestones) 

 Dokumenti i metodologjisë: instrumenti për monitorimin e Planeve të Integritetit në institucionet e qeverisjes qendrore 

  (Angazhimi 1, Masa 1) 

Mësimet e nxjerra në angazhimin e palëve të interesuara 

Sfidat 

 Procesi i hartimit dhe konsultimit të draft planit të veprimit të OGP për specifikimet është bërë online për shkak të 
Pandemis Covid 19.  



 Palët e interesuara dhanë kontributin e tyre, përkatësisht në të gjitha takimet e konsultimit, verbalisht dhe elektronikisht.  

 MD/KKK-ja bëri thirrje për pjesëmarrje via email, mediave sociale, website-ve  të MD-së, telefonatave 

Përpjekjet për të Rritur Angazhimin 

 Inkurajim duke biseduar drejtpërdrejt me palët e interesit për rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre dhe duke përfshirë ide dhe 
sugjerime  në masa konkrete. 

 Krijimi i një ure të përbashkët midis aktorëve të interesuar dhe Ministrisë së Drejtësisë do të ndikojë në ofrimin e 
propozimeve dhe kontributeve për të përmirësuar problemet e hasura gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. 

Rekomandime për të përmirësuar pjesëmarrjen e palëve të interesuara në të ardhmen 

 Publikimi dhe njoftimi për shtyp 

 Ftesë dhe promovime të hapura në rrjetet sociale dhe Web-ngjarjet  
 Rritja dhe përfshirja e palëve të interesit në takimet konsultative për të prezantuar nga afër problemet e tyre 

 Rindarje e draftit të dokumenteve / planit të veprimit 

 

 

 

 

 

 


