NJOFTIM
Konsultimi publik
Plani i Veprimit i Partneritetit të Qeverisjes së Hapur për Shqipërinë 2020-2022
Partneriteti i Qeverisë së Hapur (OGP) synon të përmirësojë qeverisjen përmes bashkëpunimit qeveri-shoqëri civile për të
zhvilluar reforma që promovojnë transparencën, llogaridhënien publike dhe pjesëmarrjen qytetare. Nga korriku i vitit 2020 e
deri më tani qeveria shqiptare ka punuar me institucionet publike dhe anëtarët e organizatave të shoqërisë civile (OSHC)
gjatë 14 konsultimeve me palët e interesit për të hartuar një kuadër prej dhjetë angazhimesh në reforma për përfshirjen në
Planin e Veprimit të Shqipërisë OGP 2020-2022.

Të gjithë qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile janë të ftuar të japin komente mbi draftin
Ju lutemi dërgoni të gjitha reagimet në info@ogp.gov.al ose përmes faqes së internetit të OGP
Të gjitha komentet, idetë dhe rekomandimet janë të mirëpritura dhe do të publikohen.
Kontributet tuaja janë thelbësore për të siguruar që plani përfundimtar i veprimit të pasqyrojë nevojat Planit të
Veprimit për Qeverisje të Hapur 2020-2022.
STRUKTURA E PLANIT - Plani i veprimit është i ndarë në 4 komponentë tematikë që secila përfshin si më
poshtë vijon:
Përmbledhje e komponentëve:

Pse është tema e rëndësishme për reformën qeveritare, cilat përpjekje janë bërë deri më tani, si qeveria ka bashkëpunuar me
shoqërinë civile dhe cilat sfida mbeten për adresimin e këtij problemi?
Angazhimet / Objektivat Specifikë:





Vlerat e OGP - si përmirësohet angazhimi:
1) Transparenca;
Cili është problemi që do të adresojë angazhimi?
2) Përgjegjësia publike;
Cili është angazhimi?
3) Pjesëmarrja Publike & Qytetare;
Cili është objektivi i përgjithshëm dhe rezultatet e pritura? 4) Teknologji & Inovacion.
Si do të ndihmojë angazhimi në zgjidhjen e problemit?

Institucionet përgjegjëse:
Institucionet qeveritare dhe OSHC-të që do të zbatojnë
angazhimin dhe pikat kryesore.

Pikat kryesore:
Aktivitete specifike që do të ndihmojnë në arritjen e
angazhimit

REAGIM - Kur jepni komente për një angazhim, merrni parasysh si më poshtë vijon:
Angazhimi:
 A shpjegon angazhimi se si do ta arrijë qëllimin e tij?
 Cilat detaje mund të përfshihen për ta bërë angazhimin më efektiv?
 A ka çështje të tjera që duhet të merren parasysh?
Institucionet përgjegjëse:
 Cilat OSHC duhet të përfshihen në angazhim?
 Cilat OSHC do të ishin partnerë të mirë për piketat individuale?
 Si mund të përmirësohet angazhimi qytetar mbi angazhimin?
Pikat kryesore:




Cilat aktivitete / piketa mund të shtohen për të ndihmuar në arritjen e objektivit?
Cilat aktivitete mund të shtohen për të mbështetur transparencën, llogaridhënien publike, pjesëmarrjen qytetare dhe
/ ose teknologjinë dhe inovacionin?
Si mund të marrin pjesë OShC-të në zbatimin e pikave të arritura? Cilat OSHC duhet të jenë partnere?

* Ju gjithashtu mund të ofroni reagime dhe sugjerime të përgjithshme - të tilla si përbërës tematikë - që mendoni se duhet të përfshihen *

Draft angazhimet për secilën nga katër përbërësit
Antikorrupsion

Aksesi në Drejtësi

1) Planet e Integritetit
2) Regjistri i Pronësisë së Përfitueshme

7) Përafrimi me ligjet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare
8) Përgjegjësia dhe transparenca e përmirësuar

Qeverisja Dixhitale

Transparenca Fiskale

3) Zgjerimi i shërbimeve të qeverisjes elektronike
4) Zgjerimi i Portalit të Hapur të të Dhënave
5) Themelimi i Qëndr ave të Integruara të
Shërbimit(ISC)
6) Monitorimi i Ofrimit të Shërbimit Publik në ISC

9) Rritja e transparencës së buxhetit
10) Transparenca e rritur e të ardhurave publike

Ju lutemi klikoni për më shumë informacion përmes faqes të internetit të OPG-së në Shqipëri më
specifikisht:





Anti-Corruption
Digital Governance
Access to Justice
Fiscal Transparency
Ju falënderojmë për bashkëpunimin Tuaj!

