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KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

RENDI I DITËS 

MBLEDHJA PLENARE 

 17 NËNTOR 2020 

 

Informacion mbi mbledhjen 

 

 Dita/Data:   E Martë 17.11.2020 

 Ora:   10: 00 

 Kohëzgjatja:  --------- 

 Modaliteti:             (on-line) 

 Thirrur nga:   Kryetari  

  Pjesëmarrësit:  Anëtarët 

 

Kjo mbledhje do të organizohet online në lidhje Zoom me të gjithë anëtarët e Këshillit, si 

dhe të ftuar përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, programet EURALIUS dhe OPDAT, 

në kushtet e distancimit social si rezultat i pandemisë COVID-19. 

 

Rendi i ditës; 

  

1. Miratimi i proçes-verbalit të mbledhjes plenare të datës 27.10.2020. 

2. Miratimi i raportit përfundimtar në lidhje me procedimin disiplinor të prokurorit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. 

3. Miratimi i projekt-vendimeve “Për miratimin e relacioneve për verifikimin e pasurisë dhe 

figurës së kandidatëve për programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës në 

vitin akademik 2020-2021” (3 kandidatë). 

4. Miratimi i projekt- vendimit  “Për shpalljen e vendeve vakante për drejtues të prokurorive 

të juridiksionit të përgjithshëm nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë”. 
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5. Miratimi i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit znj. 

Danjela Sula. 

6. Miratimi i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit z. 

Bardhyl Shehu. 

7. Miratimi i projekt-vendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurores Dorina Bejko, 

prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec, të caktohet 

përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Pogradec. 

8. Miratimi i draft - rregullores “Mbi funksionimin e komisionit disiplinor në zhvillimin 

procedurave disiplinore ndaj prokurorëve”. 

9. Miratimi i draft - rregullores “Për transferimin e prokurorëve nëpërmjet procedurës së 

lëvizjes paralele”. 

10. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime). 
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