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                            KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

  

AXHENDË 

PËR MBLEDHJEN PLENARE 

14 PRILL 2021 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

 

 Dita/Data:   E Mërkurë / 14.04.2021 

 Ora:   11:00 

 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 procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 26.03.2021 dhe 29.03.2021. 

2. Diskutimi mbi kërkesën e znj. Elisabeta Imeraj, prokurore në Prokurorinë pranë 

Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për qëndrim publik të Këshillit në lidhje me akuzat 

publike ndaj figurës së saj.  

3. Diskutimi/miratimi i relacionit për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit të znj. 

Enkeleda Millonai me detyrë, prokurore në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit 

dhe Krimit të Organizuar. 

4. Diskutimi /miratimi i projekt- vendimit për anullimin e Vendimit Nr.92, datë 31.03.2021 

të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, për shpalljen e pozicionit vakant Nr. 3, në Prokurorinë 

pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, shpallur me vendimin Nr. 329, datë 29.12.2020 

të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. 

5. Diskutimi/miratimi i projekt-vendimit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e 

Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër të z. Gjon Fusha.    

6. Diskutimi/miratimi i projekt-vendimit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e 

Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Korçë të znj. Ollga Visi. 

7. Diskutimi/miratimi i projekt-vendimit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e 

prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Korçë të znj. Irena Çunoti.  
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8. Diskutimi/miratimi i raportit për vlerësimin e aftësisë profesionale të subjektit të 

rivlerësimit z. Arben Sharra.  

9. Diskutimi/miratimi i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të 

rivlerësimit znj. Riselda Fishta. 

10. Diskutimi/miratimi i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të 

rivlerësimit z. Gentian Stoja. 

11. Diskutimi/miratimi i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të 

rivlerësimit z. Hektor Mushi. 

 

 

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

 

 

mailto:www.%20klp.al/
mailto:info@klp.al

