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RELACION
Procesi i zhvillimit të planit të veprimit

Në kuadër të Partneritetit për Qeverinë e Hapur (OGP), qeveria shqiptare u jep mbështetje vlerave të
promovuara nga kjo iniciativë shumëpalëshe. Partneriteti i Qeverisë së Hapur (OGP) është një nga
instrumentet më të rëndësishëm për të promovuar transparencën si dhe për të rritur pjesëmarrjen
qytetare në jetën publike dhe për të përdorur teknologji të reja për të përmirësuar efikasitetin
administrativ dhe luftuar korrupsionin.
Për të lehtësuar bashkërendimin, mbikëqyrjen, përgjegjshmërinë dhe përfshirjen e palëve të interesit
në zhvillimin e planit të ardhshëm të veprimit, Sekretariati Teknik vepron si Pika e Kontaktit e
Qeverisë Shqiptare (POC).
Zhvillimi i Planit të Veprimit OGP 2020-2022 u zhvillua nga qershor - dhjetor 2020. Seksionet
pasuese përshkruajnë fazat e përgjithshme të procesit të zhvillimit dhe hapat ndërmjetësues drejt
përfundimit dhe finalizimit të tij.
Figura 1: Fazat Primare të Procesit të Zhvillimit të Planit të Veprimit të OGP-së në Shqipëri 2020-2022
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Figura 2: Përmbledhja e Procesit të Zhvillimit të Planit të Veprimit të OGP-së në Shqipëri 2020-2022
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Përgatitjet
Qershor - Korrik 2020
Metodologjia: Pika e Kontaktit e Qeverisë (PK) zhvilloi kornizën e metodologjisë për zhvillimin e
Planit të ardhshëm të Veprimit të OGP-së. Kuadri bazohet në mekanizmat dhe proceset që lidhen
me Sistemin e Planifikimit të Integruar të Shqipërisë.



Zonat e Politikave të Fokusit dhe Institucionet Kryesore të Pikave Fokale të
Zgjedhura: Anti-Korrupsioni, Qeverisja Dixhitale, Aksesi në Drejtësi dhe Transparenca Fiskale
janë propozuar si fushat e politikave të fokusit për Planin e Veprimit OGP 2020-2022. Këto fusha
të politikave do të mbikëqyren nga Ministria e Drejtësisë, Ministria e Financave, Agjencia
Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit Agjencinë e Shërbimeve dhe do të menaxhohen dhe
koordinohen në mënyrë qendrore nga POC.



Miratimi i Kornizës Metodologjike: Paketa Metodologjike e miratuar dhe e shpallur
zyrtarisht. Paketa e Letrave Zyrtare nga Zëvendës Kryeministri për 4 Institucionet Kryesore
të Pikave Fokale (LFP).







Kalendari i Menaxhimit: Krijuar për të lehtësuar llogaridhënien dhe për të siguruar që të gjitha
procedurat ndiqen në mënyrë të duhur, POC-ja ka krijuar një kalendar menaxhimi me të gjitha
detyrat ndërmjetësuese të përfshira në zhvillimin e planit të veprimit.

Fillimi i Procesit të Zhvillimit të Planit të Veprimit: Fillimi i takimit
LFP, prezantimi i procesit dhe ndarja e detyrave.

me 4 Sekretariate / 4

Konsultimet paraprake
Gusht 2020
Identifikohen palët kryesore të interesit: Çdo LFP identifikon dhe zgjedh Organizatat e Shoqërisë Civile

>150 (OSHC) të rëndësishme për fushën e tyre përkatëse të politikave. OShC-të kryesisht zgjidhen nga lista e

Agjencisë për Mbështetje të Shoqërisë Civile të OSHC-ve të regjistruara në mënyrë që të identifikojnë dhe
kontaktojnë të gjitha OShC-të, fokusi i të cilave është i lidhur drejtpërdrejt ose indirekt me fushën e tyre të
politikës së fokusit.

4
4
1

4

Sondazhe të hartuara të para-konsultimit: LFP, me mbështetje teknike nga POC, secili harton një
sondazh para-konsultimit për të identifikuar çështjet kryesore në fushën e politikave të fokusit,
identifikimin e përparësive të palëve të interesuara dhe identifikimin e fushave për të përmirësuar
angazhimin përpara periudhës së konsultimit.
Sondazhet parakonsultuese të implementuara: Sondazhet parakonsultuese shkojnë live dhe mbi 200
palë të interesuara janë të ftuar të kontribuojnë.

Krijuar modeli i raportit para-konsultimit: POC hartoi një model të raportit të para-konsultimit për të
siguruar që të gjitha kontributet e palëve të interesuara që janë regjistruar dhe konsideruar dhe që të
gjitha fushat e politikave të raportohen në një mënyrë të unifikuar që promovon transparencën dhe
llogaridhënien.
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Shtator 2020
Raportet e Sondazhit të Para-Konsultimit të Përfunduara : Çdo LFP paraqet një raport para-

4 konsultimi për POC.
4

Reagime të POC-së mbi raportet e para-konsultimit: POC-ja siguron reagime të strukturuara për
secilin raport për të mbështetur angazhimin e përmirësuar të palëve të interesit dhe për të promovuar
cilësinë dhe qëndrueshmërinë në raportim.
Raportet e para-konsultimit të publikuara

4 Palët e interesuara janë ftuar të marrin pjesë në konsultat e ardhshme të grupeve tematike

Konsultimet e Grupit Tematik për Bashkë-Krijimin
Shtator 2020
Informacione të krijuara për palët e interesuara: POC krijoi një përmbledhje të përgjithshme

5 informuese të PQH-së dhe një përmbledhje specifike të politikave për secilën nga katër fushat e
propozuara të fokusit të politikave.

Mjetet e reagimit të palëve të interesuara të projektuara dhe shpërndarja tek palët e interesuara

2 dhe të publikuara në faqen e internetit të OGP.

1 Projektimi i modelit të Raportit të Konsultimit
6 Konsultimet e kryera të grupeve tematike të palëve të interesuara


Takime strategjike javore të mbajtura midis POC dhe LFP për të Lehtësuar dhe Përmirësuar
Procesin e Konsultimit



Përditësime të vazhdueshme në Webfaqen e OGP-së me materiale të reja



Konsultimet e kryera të grupeve tematike të palëve të interesuara



Takime strategjike javore të mbajtura midis POC-së dhe LFP-së për të Lehtësuar dhe
Përmirësuar Procesin e Konsultimit

Konsultimet Tematike Tetor 2020

13
13
13
5

Raportet e prodhuara të konsultimit : Secili LFP paraqet një raport konsultimi për POC pas çdo
konsultimi. Raportet përfshijnë diskutimet dhe kontributet e palëve të interesit dhe identifikojnë
përparësitë dhe sugjerimet kryesore të bëra nga pjesëmarrësit.

Përgjigjet e POC-së mbi raportet e konsultimit : POC-ja ofron reagime të strukturuara për secilin
raport për të mbështetur angazhimin e përmirësuar të palëve të interesit dhe për të promovuar
cilësinë dhe qëndrueshmërinë në raportim.

Raportet e Konsultimit të Publikuara
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Drafti i Planit të Veprimit bazuar në LFP & Inputet e Grupit Tematik
Tetor 2020

4
4

Analiza e situatës e hartuar nga secili LFP
Angazhimet dhe të gjitha Materialet Shoqëruese të Hartuara nga LFP-të
Konsolidimi i zotimeve të propozuara të planit të veprimit
Konsolidimi i të gjitha komenteve dhe inputeve të palëve të interesuara
Projektimi i Mjeteve të Komenteve për Konsultimet Publike
Përditësime të vazhdueshme në Uebfaqen e PQH-së me materiale të reja

Konsultimi publik mbi Draft Planin e Veprimit
Nëntor 2020



Konsultimi Publik Online i Projekt Planit Kombëtar të Veprimit të PQH-së 2020-2022
Takim Konsultimi me Këshillin Kombëtar të Shoqërisë Civile (KKSHC)

Konsolidimi dhe Miratimi i Qeverisë i Planit Përfundimtar të Veprimit
Nëntor 2020



Rishikimi dhe Finalizimi i Projekt Planit Kombëtar të Veprimit të PQH-së 2020-2022
Përditësimet në faqen e internetit të PQH-së me materiale të reja

Dhjetor 2020
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Diskutimi dhe miratimi i Planit të Veprimit në Grupin e Politikave të Menaxhimit të Integruar
(GMIP) MirëQeverisja dhe Administrata Publike
2020-2022 Plani Kombëtar i Veprimit i PQH-së
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