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KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

AGJENDË 

PËR MBLEDHJE PLENARE 

29 DHJETOR 2020 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

 

➢ Dita/Data:   E Martë 29.12.2020 

➢ 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 proces-verbalit të mbledhjes plenare të datës 17.12.2020. 

2. Diskutimi i raportit dhe miratimi i projekt – vendimit në lidhje me ankimin e një prokurori 

kundër Udhëzimit Nr. 3173/5 Prot, datë 20.07.2020 të Prokurorit të Përgjithshëm. 

3. Diskutimi/miratimi i projekt- vendimit për miratimin e Planit Strategjik për vitin 2021-

2024. 

4. Diskutim/ miratim i projekt –vendimit mbi raportin e verifikimit të pasurisë dhe figurës të 

magjistrates Elena Pelushi (Bakallbashi), kandidate për Inspektor pranë Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë. 

5. Diskutim/ miratim i projekt- vendimit mbi raportin e verifikimit të pasurisë dhe figurës të 

magjistrates Lindita Ziguri (Male), kandidate për Inspektor pranë Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë. 

6. Diskutim/ miratim  i projekt- vendimit  mbi relacionin e verifikimit të pasurisë dhe figurës 

të magjistratit Julian Zonja, kandidat për Inspektor pranë Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë. 

7.   Diskutim/ miratim i projekt – vendimit për ndërprerje të caktimit të përkohshëm në    

  pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër të Z. Henrik    

  Haxhiraj.  

8. Diskutim/ miratim i projekt- vendimit për dorheqjen nga pozicioni i Drejtuesit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat të Znj. Eloida Goxhi. 
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9. Diskutim/ miratim i projekt- vendimit për caktim të përkohshëm në pozicionin Drejtues i 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat. 

10. Diskutim/ miratim i projekt- vendimit mbi relacionin për miratimin e  veprimtarisë jashtë 

funksionit të Znj. Blerta Hamza prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Shkodër. 

11. Diskutim/ miratim i projekt- vendimit mbi raportin për vlerësimin e aftësisë profesionale 

të subjektit të rivlerësimit Znj. Ermira Tafani. 

12. Diskutim/ miratim i projekt- vendimit për caktim të përkohshëm të Znj. Violeta Shkurta, 

prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, të ushtrojë funksionin 

e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier. 

13. Diskutim/ miratim i projekt- vendimit për caktim të përkohshëm të Z. Arben Dyla, 

prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje, të ushtrojë 

funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje.  

14. Diskutim/ miratim i projekt- vendimit për caktim të përkohshëm të Znj. Arta Marku, 

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

prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.  

 

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