
          Shtojca V: Kalendari i procesit të finalizimit të Planit të Veprimit        
                                                   2020 - 2022  

   PËR PARTNERITET & QEVERISJE TË  HAPUR  

Aktivitetet Afatet kohore Institucioni 
Përgjegjës Produktet 

Procesi për finalizimin e Planit të Veprimit PQH 2020 – 2022  
Hartimi i paketës/guidave metodologjike për 
hartimin e Planit të Veprimit 2020 - 2022 me 
dokumentacionet e mëposhtme: 

- Shtojca I: Struktura metodologjike dhe 
shpjegime për hartimin e Planit të Veprimit 
2020 - 2022 ‘Për Partneritet & Qeverisje të 
Hapur’ 

- Shtojca II: Struktura për Lead Focal Point 
(Ministritë Drejtuese për çdo komponent) 

- Shtojca III: Lista e Institucioneve të 
përfshira sipas komponentëve për hartimin 
e  Planit të Veprimit 2020 - 2022 & lidhja 
me strategjitë sektoriale 

- Shtojca IV: Metodologjia për procesin e 
hartimit të Planit të Veprimit 2020 - 2022 
‘Për Partneritet & Qeverisje të Hapur’ 

- Shtojca V: Kalendari i procesit të finalizimit  
të Planit të Veprimit 2020 - 2022 ‘Për 
Partneritet & Qeverisje të Hapur’ 

Korrik 2020 

 
Sekretariati Teknik 

 
1 paketë 
metodologjike  

Dërgimi i Paketës me shkresë zyrtare nga 
Zëvendëskryeministri  Udhëheqësve të 4 
komponentëve për fillimin e procesit në përputhje me 
metodologjinë në respektim të afateve 

Korrik 2020 

 
Sekretariati Teknik 

 
1 paketë 
metodologjike/e 
aprovuar dhe lancuar 
zyrtarisht 

Takim lançues me 4 Sekretariatet/ 4 Lead 
Component Leader’s  

- Prezantimi i procesit, ndarja e detyrave 
Korrik 2020 

 
Sekretariati Teknik/ 4 
LCDs 

 
1 takim lancues 

Konsultim online paraprak për marrjen e komenteve 
opinioneve për masat prioritare për cdo komponent Gusht/Shtator 2020 

Komponenti I: Ministria 
e Drejtësisë  
Komponenti II: 
Agjencia Kombëtare 
për Shoqërinë e 
Informacionit dhe 
Agjensia e Shërbimeve 
Komponenti III: 
Ministria e Financave 
dhe Ekonomisë 
Komponenti IV: 
Ministria e Drejtësisë  

 
 

4 konsultime 
online/4 raporte 
konsultimi lidhur me 
prioritizimin e 
masave për cdo 
komponent 

Mbledhje KDS:  Komponenti I: Mbledhjet e KDS do 
të zhvillohen së bashku me shoqërinë civile në 
përputhje me procedurat që ndjek Komiteti Drejtues 

- Përgatitjen e kapitullit të Qëllimeve të 
Politikës dhe Objektivave specifikë të Planit 
të Veprimit 2020 - 2022 per komponentin 
respektiv 

- Përgatitjen e kapitullit të Masave Prioritare 
për implementimin e Planit të Veprimit 
2020  per komponentin respektiv 

- Përgatitja e kostimit dhe buxhetimit te 
komponentit respektiv 

- Konsolidimi i Komponentit të Planit të 
Veprimit 

Shtator/Tetor 2020 
 
(bashkë-bërja e 
Planit të Veprimit 
nga strukturat së 
bashku me shoqërinë 
civile) 

 
 
 
 
LFP: Ministria e 
Drejtësisë/Sekretariati i 
Komitetit Drejtues për 
Reformën në Drejtësi 

 
 
2 Komitete Drejtues  
së bashku me 
shoqërinë civile për 
konsolidimin e 
Komponentit 
(komiteteti do të 
duhet të mbajë 
databazën e 
evidencave për cdo 
procedurë në 
përputhje me 
protokollin) 

Mbledhje Grupeve Tematike:  Komponenti II: 
Mbledhjet e  Grupeve Tematike do të zhvillohen së 
bashku me shoqërinë civile në përputhje me 
procedurat që ndiqen: 

- Përgatitjen e kapitullit të Qëllimeve të 

Shtator/Tetor 2020 
 
(bashkë-bërja e 
Planit të Veprimit 
nga strukturat së 

 
 
 
 
LFP: Grupi Tematik për 

 
 
4 Grupe Tematike  së 
bashku me shoqërinë 
civile për 



 
 

Politikës dhe Objektivave specifikë të Planit 
të Veprimit 2020 - 2022 per komponentin 
respektiv 

- Përgatitjen e kapitullit të Masave Prioritare 
për implementimin e Planit të Veprimit 
2020  per komponentin respektiv 

- Përgatitja e kostimit dhe buxhetimit te 
komponentit respektiv 

- Konsolidimi i Komponentit të Planit të 
Veprimit 

bashku me shoqërinë 
civile) 

E-qeverisjen 
 
LFP: Grupi Tematik për 
shërbimet 

konsolidimin e 
Komponentit 
(komiteteti do të 
duhet të mbajë 
databazën e 
evidencave për cdo 
procedurë në 
përputhje me 
protokollin) 

Mbledhje KDS:  Komponenti III: Mbledhjet e KDS 
do të zhvillohen së bashku me shoqërinë civile në 
përputhje me procedurat që ndjek Komiteti Drejtues 

- Përgatitjen e kapitullit të Qëllimeve të 
Politikës dhe Objektivave specifikë të Planit 
të Veprimit 2020 - 2022 per komponentin 
respektiv 

- Përgatitjen e kapitullit të Masave Prioritare 
për implementimin e Planit të Veprimit 
2020  per komponentin respektiv 

- Përgatitja e kostimit dhe buxhetimit te 
komponentit respektiv 

- Konsolidimi i Komponentit të Planit të 
Veprimit 

Shtator/Tetor 2020 
 
(bashkë-bërja e 
Planit të Veprimit 
nga strukturat së 
bashku me shoqërinë 
civile) 

 
 
 
 
LFP: Ministria e e 
Financave dhe 
Ekonomisë/Sekretariati i 
Komitetit Drejtues për 
Financat Publike 

 
 
2 Komitete Drejtues  
së bashku me 
shoqërinë civile për 
konsolidimin e 
Komponentit 
(komiteteti do të 
duhet të mbajë 
databazën e 
evidencave për cdo 
procedurë në 
përputhje me 
protokollin) 

Mbledhje GT/KDS:  Komponenti IV: Mbledhjet e 
GT/KDS do të zhvillohen së bashku me shoqërinë 
civile në përputhje me procedurat që ndjek Komiteti 
Drejtues 

- Përgatitjen e kapitullit të Qëllimeve të 
Politikës dhe Objektivave specifikë të Planit 
të Veprimit 2020 - 2022 per komponentin 
respektiv 

- Përgatitjen e kapitullit të Masave Prioritare 
për implementimin e Planit të Veprimit 
2020  per komponentin respektiv 

- Përgatitja e kostimit dhe buxhetimit te 
komponentit respektiv 

- Konsolidimi i Komponentit të Planit të 
Veprimit 

Shtator/Tetor 2020 
 
(bashkë-bërja e 
Planit të Veprimit 
nga strukturat së 
bashku me shoqërinë 
civile) 

 
 
 
 
LFP: Ministria e 
Drejtësisë/Sekretariati i 
GT/Komitetit Drejtues 
për Antikorrupsionin 

 
 
2 GT/Komitete 
Drejtues  së bashku 
me shoqërinë civile 
për konsolidimin e 
Komponentit 
(komiteteti do të 
duhet të mbajë 
databazën e 
evidencave për cdo 
procedurë në 
përputhje me 
protokollin) 

Konsolidimi i Planit të Veprimit 2020-2022 dhe 
konsultimi online dhe në Regjistrin Elektronik për 
konsultimin Publik  

Tetor/Nëntor  

 
Sekretariati Teknik 

 
Plani i Veprimit i 
konsultuar në 
platformat e 
konsultimit publik 

Mbledhje rakorduese konsultative me Këshillin e 
Shoqërisë Civile të paketës së konsoliduar të Planit të 
Veprimit 2020-2022   

Tetor/Nëntor 

 
AMSHC/ Sekretariati 
Teknik 

 
1 mbledhje 
konsultative për 
konsultimin e 
paketës së Planit 
2020-2022 

Konsolidimi i Planit të Veprimit final  
 Nëntor 

Sekretariati Teknik  
Plani i Veprimit i 
konsoliduar 

Diskutimi dhe miratimi i Planit të Veprimit në GMIP 
Mirëqeverisje dhe Administrimi Publik Nëntor- Dhjetor  

Grupi i Menaxhimit të 
Integruar të Politikave të 
Mirëqeverisjes dhe 
Administrimit Publik i 
bashkërenduar me 
pjesëmarrje të shoqërisë 
civile të përfshirë në 
proces 

 
 
Plani i Veprimit i 
aprovuar në  GMIP 
Mirëqeverisje dhe 
Administrimi Publik 

Plani i Veprimit dërgohet në strukturat e OGP-së Dhjetor 
 
Sekretariati Teknik 

 
Plani i Veprimit 
2020-2022 


