KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË
AXHENDË
PËR MBLEDHJE PLENARE
14 Janar 2022
Informacion mbi mbledhjen:







Dita/Data:
Ora:
Kohëzgjatja:
Vendi ku do të mbahet mbledhja:
Thirrur nga:
Pjesëmarrësit:

E premte
10:00
Salla e mbledhjeve në KLP
Kryetari
Anëtarët

Kjo mbledhje do të organizohet në sallën e mbledhjeve në ambientet e KLP-së me të gjithë
anëtarët e Këshillit, si dhe të ftuar përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, Delegacioni
Europian dhe OPDAT, si dhe me praninë e medias së akredituar për pjesëmarrje.
Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbaleve të datave 17.12.2021 dhe 20.12.2021;
2. Diskutimi/miratimi i propozimit për caktimin e përkohshëm të znj. Irena Cunoti në
Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Korçë;
3. Diskutimi/miratimi i raportit për analizimin e aftësive profesionale të subjektit të
rivlerësimit znj. Vitjuna Mata, Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
Vlorë;
4. Deklarimi i mbarimit të statusit të magjistratit për shkak dorëheqjeje, për Z. Maksim Sota;
5. Diskutimi/miratimi i projektaktit për një ndryshim në vendimin nr. 228, datë 13.07.2021 të
Këshillit “Për praktikën profesionale të kandidatëve për magjistratë të Shkollës së
Magjistraturës”;
6. Diskutimi/miratimi i projektaktit për transferimin e përkohshëm me pëlqim të prokurorit
Kledian Llaho, nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, në detyrën e
prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë
7. Caktimi i datës për zhvillimin e seancës dëgjimore në kuader të procedimit disiplinor nr.
3732/33, datë 06.12.2021 ndaj magjistratit ......, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë
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Gjykatës së Rrethit Gjyqësor ........ dhe magjistratit ........ me detyrë prokuror në Prokurorinë
pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor ..........;
8. Miratimi i “Standardeve të etikës dhe rregullave të sjelljes së prokurorit”;
9. Diskutimi/miratimi i kërkesës së prokurorit Petrit Bica, për pension të parakohshëm.
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