Përmbledhje e përfshirjes së palëve të
interesuara

4

14

Sondazhe parakonsultimi

270 OShC të
ftuara

24 OShC janë
përgjigjur

Konsultimet tematike të palëve të interesuara
190 OShC të
ftuara

30 OSHC-të morën
pjesë

12
Kontribuan

Palët e interesit që morën pjesë
11 - Organizatat e të Drejtave të
Njeriut
• 2 - përqendruar te personat me aftësi të
kufizuara
• 2 - përqendruar te popullata rome
• 1 - përqendruar në të drejtat e grave
• 6 - përqendruar në çështje të tjera të të
drejtave të njeriut
•

1 - Institucioni Akademik
13 - Organizatat e Mirë Qeverisjes
•
•

8 -mendoni tanket / institutet
kërkimore
4 - Integrimi në BE i përqendruar

3 - Organizatat Ndërkombëtare
të Zhvillimit

Konsultimet me palët e interesit
Përmbledhje e komenteve

Komponenti 1:
Anti-korrupsioni
Institucione
t kryesore të
pikave
fokale (LFP)

Ministria e Drejtesise

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

Komponenti 2:
Qeverisja Dixhitale
Institucione
t kryesore të
pikave
fokale (LFP)

Agjencia e Ofrimit të
Shërbimeve të
Integruara (ADISA)

Konsultimet

3

Palë të interesuara
morën pjesë

4

Palë të interesuara morën pjesë:
Të drejtat e njeriut:



Organizata të Zhvillimit Ndërkombëtar:

Roma Active Albania;
Down Syndrome Albania;




United National Development Programme (UNDP);
Institute for Development Research and
Alternatives (IDRA).

Përmbledhje e komenteve të palëve të interesuara
Çështjet kryesore të ngritura nga palët e interesuara


Mungesa e aksesueshmërisë në shërbimet publike për njerëzit me aftësi të kufizuara intelektuale;



Aksesueshmëri e kufizuar për grupet e margjinalizuara në procesin e ofrimit të shërbimeve publike

Rekomandimet nga palët e interesuara


Shtimi i një seksioni që identifikon grupet e margjinalizuara në pyetësorin që ADISA përdor për të matur
kënaqësinë e qytetarëve në Qendrat e Integruara;



Përshtatja e website-it zyrtar në format easy reading;



Trajnimi i specialistëve të shërbimit në zyrat ADISA për të ofruar shërbime publike për personat me aftësi të
kufizuara intelektuale.

Propozime specifike nga pjesëmarrësit
Pyetësori i matjes së kënaqësisë për të identifikuar dhe adresuar problemet dhe vështirësitë në
procesin e ofrimit të shërbimit publik për grupet e margjinalizuara
Problemi që do të trajtojë idea
Qytetarët preferojnë të mos deklarojnë nëse janë pjesë e një grupi të margjinalizuar për shkak të frikës nga
diskriminimi.
Objektivi i idesë
Rritja e angazhimit dhe kënaqësisë së grupeve të margjinalizuara në procesin e ofrimit të shërbimeve publike
Trajnimi i specialistëve të shërbimit në zyrat ADISA për të ofruar shërbime publike për personat me
aftësi të kufizuara intelektuale
Problemi që do të trajtojë idea
Personat me aftësi të kufizuara intelektuale janë të detyruar të shoqërohen nga një kujdestar gjatë procesit të aplikimit
për një shërbim publik.
Objektivi i idesë
Rritja e aksesueshmërisë në shërbime publike për njerëzit me aftësi të kufizuara intelektuale.
Përshtatja e website-it zyrtar në format easy reading
Problemi që do të trajtojë idea
Informacioni website-it mund të jetë i vështirë për t'u kuptuar nga personat me aftësi të kufizuara, kështu që përshtatja
e tij në një format easy-reading mund të rrisë nivelin e aksesueshmërisë.
Objektivi i idesë
Rritja e angazhimit të personave me aftësi të kufizuara në informacionin e siguruar nga website-t zyrtare
Si u përdor reagimi i palëve të interesit në planin e veprimit
 Angazhimi 5 (Masa 1-5)
ndryshimi i angazhimit për t'u përqëndruar në përmirësimin e mekanizmave të palëve të interesuara për të përmirësuar
ofrimin e shërbimeve publike

Mësimet e nxjerra në angazhimin e palëve të interesuara
Sfidat


Mungesa e angazhimit

Përpjekjet për të Rritur Angazhimin


Përdorimi i kanaleve të ndryshme të komunikimit;

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



Publikimi i konsultimit në rrjete sociale
Zhvillimi i një platforme me të gjitha kontaktet dhe personat e kontaktit për organizatat e shoqërisë civile.

Komponenti 3:
Aksesi në Drejtësi
Institucione
t kryesore të
pikave
fokale (LFP)

Ministria e Drejtesise

Konsultimet

4

Palë të interesuara
morën pjesë

11

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)

Të Drejtat e Njeriut:




Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH)
Instituti Shqiptar i Kërkimeve Ligjore dhe Territoriale
(ALTRI)
Instituti Shqiptar i Punëve Publike / Universiteti M.



Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë në Shqipëri (ICC
Albania)
Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë (ICC)
Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim
Lëvizja Evropiane në Shqipëri (EMA)





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


Mungesa e aksesit të informacionit të plotë dhe të detajuar në Uebfaqen e Ministrisë së Drejtësisë



Mungesa e funksionimit të plotë dixhital të sistemeve elektronike, kryesisht noterëve, përmbaruesve dhe
institucioneve të tjera të varura



Ritëm i ngadaltë i reformës në drejtësi



Mungesa e ndërgjegjësimit të qytetarëve për ndërmjetësim dhe shërbime të ndërmjetësimit dhe mbështetje



Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet Drejtorisë së Ndihmës Ligjore Falas dhe Universiteteve



Mungesa e kapacitetit midis profesionistëve të drejtësisë



Mungesa e kapacitetit dhe çështje të tjera që komplikojnë zbatimin e ligjit

Rekomandimet nga palët e interesuara


Përmirësoni cilësinë e përfaqësimit në gjykime



Forconi sistemin e transparencës, efikasitetit dhe paanësisë në gjykatat shqiptare



Rritja e kapacitetit të shoqërisë civile për të monitoruar dhe adresuar këto çështje



Krijoni mekanizma më të thjeshtë dhe më pak burokratikë për të lehtësuar aksesin e qytetarëve në drejtësi



Përshpejtoni reformën në drejtësi: përmirësoni pavarësinë dhe paanësinë e sistemit të drejtësisë



Organizimi i kurseve të trajnimit për stafin administrativ të gjykatave dhe prokurorive



Rritja e përfshirjes së palëve të interesuara në tryezat e rrumbullakëta konsultative dhe vendosja e dialogut për të
forcuar bashkëpunimin në procesin e konsultimit dhe vendimmarrjes për reformat në drejtësi



Krijoni një regjistër elektronik për magjistratët, gjyqtarët dhe prokurorët.



Rritni kontrollin dhe raportimin periodik mbi aspektet e ndryshimeve në drejtësi.



Rishikimi i legjislacionit duke u përqëndruar në pretendimet kolektive, pretendimet e vogla

Propozime specifike nga pjesëmarrësit
Vendosja e urave të bashkëpunimit midis shoqërisë civile dhe aktorëve të tjerë


Rritja e përfshirjes së shoqërisë civile në procesin e konsultimit dhe vendimmarrjes për reformën në drejtësi



Përfshirja e shoqërisë civile dhe rritja e transparencës në bërjen publike të raportimit të Strategjive dhe zbatimin
e planeve të tyre të veprimit, si dhe aktivitetet gjithëpërfshirëse të institucionit do të rrisin besimin qytetar



Rritja dhe forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional ndërmjet Drejtorisë së Ndihmës Ligjore Falas dhe aktorëve
të shoqërisë civile në kuadrin e forcimit të aksesit në drejtësi

Forconi paanshmërinë, transparencën dhe llogaridhënien


Forcimi i sistemit të transparencës, efikasitetit dhe paanësisë në gjykatat shqiptare



Përmirësimi i cilësisë së përfaqësimit në gjykim, rritja e kapacitetit të shoqërisë civile për të monitoruar dhe
adresuar këto çështje



Rritja e transparencës dhe qasjes në informacionin publik do të ketë një ndikim pozitiv



Organizimi i kurseve të trajnimit për stafin administrativ të gjykatave dhe zyrave të prokurorëve, rezultati i të
cilave synon përmirësimin e cilësisë së shërbimeve, zbatimin e standardeve të përshtatshme gjatë procesit të
punës në gjykata dhe zyra të prokurorëve.



Qëllimi i një sistemi menaxhimi të aktorëve kryesorë të tij - gjyqtarë, prokurorë, avokatë, noterë, përmbarues,
ndërmjetësues - posedojnë integritetin moral dhe aftësitë profesionale për të zbatuar standardin dhe drejtimin
evropian në Shqipëri.

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


Palët e interesuara shprehin kontributin e tyre në propozimin e aktiviteteve konkrete, të matshme të realizueshme
dhe në përputhje me objektivat specifikë.



Kontributi i palëve të interesuara ndikoi në përmirësimin e aktiviteteve duke u përqëndruar kryesisht në rritjen e
aksesit në drejtësi dhe transparencën



Ndikoi në përmirësimin e bashkëpunimit përmes Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe institucioneve publike

/ organizatave kombëtare dhe duke përdorur si dhe aktorë të shoqërisë civile në kontekstin e forcimit të qasjes në
udhëzime (Bashkimi në gjykata; Prokuroritë; Donatorët; Ofruesit e ndihmës juridike falas; Ligji Klinikat në IAL;
Qendra e Shërbimit Parësor të Ndihmës Ligjore; Organizata të Autorizuara Jofitimprurëse dhe Avokatë të
Ndihmës Ligjore Sekondare).


Ndikoi në përmirësimin dhe masat në lidhje me faqen e internetit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve e
varësisë

Mësimet e nxjerra në angazhimin e palëve të interesuara
Sfidat



Përmirësimi i konsiderueshëm i angazhimit qytetar në iniciativat qeveritare për reformën në drejtësi paraqet
një sfidë thelbësore;
Kërkohet qasja e udhëhequr nga përpjekjet e vazhdueshme dhe të qëndrueshme për të mundësuar dhe
lehtësuar zhvillimin e dialogjeve dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm dhe kontributeve nga shoqëria civile

Përpjekjet për të Rritur Angazhimin



Inkurajoni palët e interesuara drejtpërdrejt duke theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre;
Përfshini idetë dhe sugjerimet e palëve të interesit në masa konkrete.

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





Publikime dhe njoftime për shtyp mbi mundësitë për të marrë pjesë, kontribuar ose dërguar reagime;
Ftesë dhe Promovime të Hapura në rrjetet sociale dhe Ueb-ngjarjet
Rritja dhe përfshirja e palëve të interesuara në tryezat e rrumbullakëta konsultative në mënyrë që të paraqiten nga
afër problemet e tyre
Përfshirja dhe krijimi i urave të bashkëpunimit (p.sh. grupet e punës) do të ketë një ndikim pozitiv në
përmirësimin dhe angazhimin e palëve të interesuara

Komponenti 4:
Transparenca Fiskale
Institucione
t kryesore të
pikave
fokale (LFP)

Ministria e Drejtesise

Konsultimet

3

Palë të interesuara
morën pjesë

6

Palë të interesuara morën pjesë:
Qeverisja e Mirë dhe Integrimi në BE:





Qendra e Zhvillimit për Aleance Gjinore (GADC)
Qendra e Zhvillimit të EuroPartners
Lëvizja Evropiane në Shqipëri (EMA)
Instituti i Politikave Publike dhe Private

Të drejtat e njeriut:

Co-PLAN - Instituti për Zhvillimin e Habitatit
Zhvillimi Ndërkombëtar:


Projekti SECO për MFP në Nivelin Lokal

Përmbledhje e komenteve të palëve të interesuara
Çështjet kryesore të ngritura nga palët e interesuara


Publikimi i kufizuar dhe aksesi i publikut në të dhënatë Statistikave Financiare të Qeverisë;



Dokumente të Buxhetit jo të Thjeshtësuara, si Buxheti i Qytetarëve në nivelin Qendror dhe Lokal, Raporti i
Ekzekutimit të Buxhetit, etj;



Publikimi i kufizuar i kontratave të koncesionit dhe posaçërisht për monitorimin e autoriteteve të koncesionit në
bazë të performancës;



Angazhimi i kufizuar i qytetarëve në procesin e buxhetit etj.

Rekomandimet nga palët e interesuara


Rritja e besimit të publikut në punën e qeverisë



Luftoni perceptimin e korrupsionit



Rritni angazhimin e qytetarëve në procesin e buxhetit



Unifikoni sistemin e taksapaguesve në të gjitha komunat



Thjeshtim i përmbajtjes së dokumenteve kryesore të buxhetit



Rritja e pjesëmarrjes së publikut në proceset buxhetore



Përmirësim në monitorimin e kontratave koncesionare dhe publikoni informacion bazuar në performancën e tyre



Publikim i kontratave koncesionare



Vendosja e synimeve të qarta dhe menaxhimin e performancës (ndonjëherë nuk ka objektiva të qartë gjatë
formulimit të procesit të buxhetit)



Forcimi i rolit të auditimit në procesin buxhetor



Thjeshtim i dokumentit të Buxhetit të Qytetarit në nivelin lokal



Publikimi dhe aksesi publik në të dhënat e Statistikave Financiare të Qeverisë



Sigurim i një sistem unik llogarie për të gjitha IB në nivele lokale



Zgjerim i AGFIS në IB në nivelin lokal

Si u përdor reagimi i palëve të interesit në planin e veprimit
 Masat prioritare të shtuara në PV OGP 2020-2022:


A1-Masa e Prioritare 2: 'Monitorimi dhe raportimi financiar dhe i performancës' Publikime të dokumentave gjatë
vitit dhe vjetore;



Masa prioritare 3: Angazhimi i qytetarëve në planifikimin dhe ekzekutimin e buxhetit;



A2-Masa prioritare 1: Kontabiliteti është në përputhje me standardet e duhura ndërkombëtare të kontabilitetit të
sektorit publik.



Masa prioritare 2: Përmirësimi i menaxhimit të pasurive-Përgatitja dhe publikimi i regjistrit të plotë të pasurive të
sektorit publik bazuar në rregulloret e përmirësuara për vlerësimin dhe inventarizimin e këtyre pasurive.

 Pika referimi


Shumica e masave të qeverive të propozuara ishin të ngjashme me rekomandimet e palëve të interesuara, pasi ato
ishin bazuar në gjetjet e studimit të konsultimit paraprak, por ndryshimet dhe miratimi u përfshinë pas
konsultimeve.

Mësimet e nxjerra në angazhimin e palëve të interesuara
Sfidat


Pjesëmarrje e kufizuar publike;



Mirëkuptim i kufizuar publik;



Besimi i kufizuar i publikut në proceset e konsultimit.

Përpjekjet për të Rritur Angazhimin


Shumica e sfidave aktuale janë adresuar në PV OGP 2020-2022;



Rritja nr. i kanaleve të komunikimit me palët e interesuara (media sociale, faqja e internetit si MFE, OGP);



Përdorimi i mjeteve të ndryshme për të marrë reagime nga palët e interesuara, siç janë: sondazhet, postat
elektronike, publikim i njoftimeve, etj.



Rritja e transparencës në procesin e konsultimit;



Kontaktim me organizata të reja.

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


Rritja e përpjekjeve organizative të qeverisë;



Ruajtja e qëndrueshmërisë në kohë e procesit;



Krijimi i një Komiteti të Dedikuar të OGP me aktorë të ndryshëm (anëtarët e qeverisë, partnerët ndërkombëtarë të
zhvillimit, OSHC-të, akademitë etj.)



Përgatitja dhe miratimi i një kalendari vjetor të OGP-së për konsultime / takime periodike me publikun.

