
 
KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

 

RENDI I DITES 

MBLEDHJA PLENARE 

 22 Shkurt 2019 

  

Informacion mbi mbledhjen 

 

➢ Dita/Data:   E Premte 22.02.2019 

➢ Ora:   10:00 

➢ Kohëzgjatja:  ….orë 

➢ Vendi:   Salla e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Blvd. “Zogu i I” 

➢ Thirrur nga:   Kryetari  

➢ Pjesëmarrësit:  Anëtarët 

 

1. Shqyrtimi i Projekt - Vendimit për komandimin e 6 (gjashtë) prokurorëve pranë 

Këshillit të Lartë të Prokurorisë. 

2. Shqyrtimi i Projekt - Rregullores për Angazhimin e Prokurorëve në Veprimtari 

Jashtë Funksionit.  

3. Shqyrtimi i Projekt Rregullores për Zhvillimin e Shortit për Përzgjedhjen e Dosjeve 

në Kuadër të Procesit të Rivlerësimit; 

4. Shqyrtimi i Projekt Vendimit për mbarimin e caktimit të përkohshëm të prokurorit 

të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë.  

5. Shqyrtimi i Projekt – Vendimit për plotësimin e përkohshëm të pozicionit të 

Kryetarit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda përmes 

procedurës të caktimit të përkohshëm në këtë pozicion të një prokurori tjetër; 

6. Shqyrtimi i Projekt – Vendimit për plotësimin e përkohshëm të pozicionit të 

Kryetarit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Korçë përmes procedurës të 

caktimit të përkohshëm në këtë pozicion të një prokurori tjetër; 

7. Diskutim i kërkesës së grupeve parlamentare të opozitës për shkarkimin e 

Prokurorit të Përgjithshëm. 

8. Të ndryshme (diskutime/pyetje/përgjigje); 



 

 

Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion materialet e mëposhtme: 

 

• Nga Komisioni i Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale: 

 

(i) Proces verbal i mbledhjes së Komisionit; 

(ii) Projekt Rregullore për Veprimtaritë Jashtë Funksionit të Prokurorëve dhe relacioni 

përkatës; 

(iii) Projekt Rregullore për Zhvillimin e Shortit për Përzgjedhjen e Dosjeve në Kuadër 

të Procesit të Rivlerësimit dhe relacioni përkatës. 

 

• Nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës: 

 

(i) Proces verbal i mbledhjes së Komisionit; 

(ii) Projekt Vendim për komandimin e 6 (gjashtë) prokurorëve në pozicionin e 

këshilltarit pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe relacioni përkatës; 

(iii) Projekt Vendim për mbarimin e caktimit të përkohshëm të prokurorit të Prokurorisë 

pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë, Ardian Nezha, dhe relacioni përkatës; 

(iv) Projekt vendim për plotësimin e përkohshëm të pozicionit të Kryetarit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda përmes procedurës të 

caktimit të përkohshëm në këtë pozicion të një prokurori tjetër dhe relacioni 

përkatës; 

(v) Projekt vendim për plotësimin e përkohshëm të pozicionit të Kryetarit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Korçë përmes procedurës të caktimit të 

përkohshëm në këtë pozicion të një prokurori tjetër dhe relacioni përkatës; 

 

• Nga kabineti i Kryetarit:  

 

(i) Draft përgjigje për Kryetarët e Grupeve Parlamentare të Opozitës. 

 

 

 


