
 
Shtojca III: Lista e Institucioneve të përfshira sipas komponentëve 
për hartimin e  Planit të Veprimit 2020 – 2022 & lidhja me strategjitë 
sektoriale 
                                 PLANI I VEPRIMIT 2020 – 2022 
                    PËR PARTNERITET & QEVERISJE TË  HAPUR  

 
 

Nr. 
 
Pjesët e fushave dhe sektorëve për hartimin e  Planit të Veprimit & lidhja me 
strategjitë sektoriale 

  I 

Komponenti I: Komponenti I: Qeverisje e hapur për qasjen në drejtësi – lidhja me Strategjinë e 
Drejtësise dhe Planit të Veprimit 2022; 
Drejtohet nga Ministria e Drejtësisë, përmes mekanizmit Komitetit Drejtues Sektorial 
 

1.1 Sekretariati Teknik: 
 Ministria e Drejtesise/Drejtoria e Politikave 

1.2  Lista e anëtarësisë do të plotësohet LFP1: Ministria e Drejtësisë 
 Lista e anëtarëve të qeverisë 
 Lista e anëtarëve të institucioneve të pavaruara 
 Lista e anëtarëve të shoqërisë civile 
  Lista e anëtarëve të partnerëve për zhvillim 

  II Komponenti II: Komponenti II: Qeverisje e hapur për Qeverisjen Dixhitale/shërbimet publike – 
lidhja me Strategjinë e Axhendës Dixhitale dhe Dokumentin Afatagjatë të Politikës për shërbimet 
ndaj qytetarëve; 
Drejtohet nga Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit , përmes Grupit Tematik 
të Axhendës Dixhitale/e-shërbimeve 
Drejtohet nga Agjensia e Shërbimeve për ofrimin e Shërbimeve të Integruara përmes Grupit 
Tematik të shërbimeve 

2.1 Sekretariati Teknik: 
 Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit , përmes Grupit Tematik të Axhendës 

Dixhitale/e-shërbimeve 
2.2  Lista e anëtarësisë do të plotësohet LFP2: AKSHI 

 Lista e anëtarëve të qeverisë 
 Lista e anëtarëve të institucioneve të pavaruara 
 Lista e anëtarëve të shoqërisë civile 
  Lista e anëtarëve të partnerëve për zhvillim 
 Agjensia e Shërbimeve për ofrimin e Shërbimeve të Integruara përmes Grupit Tematik të 

shërbimeve 
2.3  Lista e anëtarësisë do të plotësohet LFP2: AKSHI 

 Lista e anëtarëve të qeverisë 
 Lista e anëtarëve të institucioneve të pavaruara 
 Lista e anëtarëve të shoqërisë civile 

  Lista e anëtarëve të partnerëve për zhvillim 



  III Komponenti III: Qeverisje e hapur për transparencën fiskale – lidhja me Strategjinë e Menaxhimi 
të Fianancave Publike 2022; 
Drejtohet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, përmes mekanizmit Komitetit Drejtues 
Sektorial 

3.1 Sekretariati Teknik: 
 Ministria e Financave dhe Ekonomisë/Drejtoria për koordinimin e financave publike 

3.2  Lista e anëtarësisë do të plotësohet LFP3: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
 Lista e anëtarëve të qeverisë 
 Lista e anëtarëve të institucioneve të pavaruara 
 Lista e anëtarëve të shoqërisë civile 
  Lista e anëtarëve të partnerëve për zhvillim 

  IV Komponenti IV: Qeverisje e hapur për luftën kundër korrupsionit – lidhja me Strategjinë e luftës 
kundës korrupsionit 
Drejtohet nga Ministria e Drejtësisë, përmes mekanizmit Grupit Tematik/Komitetit Drejtues 
Sektorial 

4.1 Sekretariati Teknik: 
 Ministria e Drejtësisë/Drejtoria e politikave 

4.2  Lista e anëtarësisë do të plotësohet LFP4: Ministria e Drejtësisë 
 Lista e anëtarëve të qeverisë 
 Lista e anëtarëve të institucioneve të pavaruara 
 Lista e anëtarëve të shoqërisë civile 
  Lista e anëtarëve të partnerëve për zhvillim 

 


