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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. 

 

 

 


