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Mbledhje Plenare
02.03.2022

Veprimtaria e KLP në seanca plenare– Qershor’ 22

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, zhvilloi ditën e enjte, më 2 qershor 2022, seancën plenare të radhës, në prani të 10 (dhjetë) anëtarëve, si dhe të
përfaqësuesve të medias e Programit OPDAT. Nën drejtimin e Kreut të KLP-së, zotit Alfred Balla, si dhe me propozim të tij, mbledhja ka nisur
me miratimin e procesverbaleve të seancave plenare të datave 09.05.2022, 19.05.2022 dhe 26.05.2022.

Më pas, Këshilli miratoi 2 (dNë zbatim të rendit të ditës të parashikuar në axhendë, me propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, u
diskutua projektakti për hapjen e garës për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorive pranë Gjykatave të Shkallës së Parë Berat, Dibër, Gjirokastër,
Kukës, Fier, Lushnje, Përmet, Pogradec, Pukë dhe Sarandë. Këshilli vendosi me shumicë votash të shpallë fillimin e procedurave për plotësimin e
vendeve vakante për Drejtues, përmes procedurës së ngritjes në detyrë, përvec Prokurorisë së Pukës. Më pas, Këshilli miratoi 2 (dy) caktime të
përkohshme, atë për caktimin e prokurorit Genci Mane, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, si dhe
caktimin e përkohshëm të prokurores Afërdita Ndoi, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, në detyrën e prokurores në
Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër për një periudhë 5-ditore.

Mbledhja ka vijuar me miratimin e projektaktit për qëndrimin në detyrë të zotit Kasëm Berberi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së
Shkallës së Parë Tiranë, deri në mbushjen e moshës 70 vjeç dhe, miratimin e projektaktit për përfundimin e procedurës së transferimit me pëlqim
në pozicionin e prokurorit pranë Prokurorisë së Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër. Këshilli, më tej miratoi unanimisht 4 (katër) raporte për
“Analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit” konkretisht, zonjës Deniona Katro, zonjës Shqiponja Milla, zotit Julian Xhengo dhe
zotit Hyrjet Lamaj.

Në vijim Këshilli, pasi u njoh me relacionin e propozuar nga Komisioni i Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale, miratoi projektaktin
për fillimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës, së kandidatit Arens Çela, në kuadër të kandidimit në procedurën e ngritjes në
detyrën e drejtuesit të Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Më pas, është hedhur edhe shorti për caktimin e anëtarit Relator,
nga i cili u zgjodh anëtari i Këshillit, zoti Ludovik Dodaj.

Në vijim, Këshilli vendosi të miratojë projektaktin për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për t’u pranuar
në programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2022 – 2023, si dhe hodhi shortin për caktimin e anëtarit Relator 
për fillimin e procedurave. 
Gjatë mbledhjes plenare së sotme, u diskutua projektakti për miratimin e programit që përcakton listën e prokurorëve, për të cilët do të kryhet
vlerësimi etik dhe profesional përgjatë vitit 2022, ku Këshilli mori vendim për ta kthyer në komision dhe për ta diskutuar/miratuar në mbledhjen
e ardhshme plenare ditën e hënë, datë 06.06.2022, ora 12:00. 
Këshilli pas diskutimesh, me shumicë votash vendosi të rrëzojë propozimet e anëtarit, zotit Zeqir Hoda, për ndryshime në rregulloren mbi
caktimet e përkohshme të prokurorëve.
Në përfundim Këshilli diskutoi mbi Vendimin Nr.36, datë 24.05.2022, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë i cili ka mbërritur sot në Këshill
i arsyetuar.
Ky vendim trajton padinë e një kandidate prokurore e cila, nuk ka mundur të fitojë në garën për në Prokurorinë e Posaçme të zhvilluar nga
Këshilli në fund të vitit 2021, dhe ka paditur KLP-në. Në diskutimet e tyre anëtarët analizuan faktin se vendimi përmban tre qëndrime nga tre
anëtarët e trupit gjykues (njëri anëtar për pavlefshmëri absolute të vendimeve të KLP-së, njëri anëtar për shfuqizim të vendimeve dhe anëtari
relator për trajtimin e padisë si padi që nuk mund të ngrihej). U diskutua për ushtrimin e Rekursit në Gjykatën e Lartë ndaj këtij vendimi, në
kushtet e zbatimit të keq të ligjit nga gjykata, së bashku me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi.



MBLEDHJE PLENARE

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, zhvilloi ditën e hënë, më 6 qershor 2022, seancën plenare të
radhës, në prani të 9 (nëntë) anëtarëve dhe të ftuarëve përfaqësues nga programi OPDAT.

Në mungesë të kreut të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, zotit Alfred Balla, për shkak të
pjesëmarrjes së tij në raportimin vjetor të Prokurorisë së Shkallës së Parë dhe Apelit Vlorë,
mbledhja është zhvilluar nën drejtimin e Zëvendëskryetarit, zotit Tartar Bazaj.

Në respektim të rendit të ditë, janë miratuar unanimisht, projektakti për miratimin e
programit që përcakton listën e prokurorëve, për të cilët do të kryhet vlerësimi etik dhe
profesional individual përgjatë vitit 2022, si dhe ai për miratimin e planifikimit tremujor të
vlerësimit etik dhe profesional individual të prokurorëve, përgjatë vitit 2022.

Ndërkohë, hedhja e shortit për caktimin e relatorit dhe këshilltarit ligjor përgjegjës për
procedurën e vlerësimit të prokurorëve, u vendos të zhvillohet në mbledhjen plenare të
radhës së Këshillit.

Në përfundim, sa i takon diskutimeve të tjera jashtë rendit të ditës, Këshilli vendosi të vijojë
me procedurën për ushtrimin e Rekursit në Gjykatën e Lartë, ndaj Vendimit të Gjykatës
Administrative të Apelit, Nr.36, datë 24.05.2022.

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, zhvilloi ditën e mërkurë, 8
qershor 2022, seancën plenare të radhës, në prani të 10
(dhjetë) anëtarëve dhe të ftuarëve përfaqësues nga
programi OPDAT.

Në respektim të rendit të ditës, u hodh shorti për
caktimin e relatorit dhe këshilltarit ligjor përgjegjës për
procedurën e vlerësimit të prokurorëve sipas listës së
aneksit Nr.2, të Vendimit Nr.141, datë 06.06.2022, për
“Miratimin e planifikimit tremujor të vlerësimit etik dhe
profesionale individual të prokurorëve, përgjatë vitit
2022”.

Periudha e vlerësimit e përcaktuar në vendim i përket, 6
(gjashtë) mujorit të dytë të vitit aktual, 2022.



Këshilli i Lartë i Prokurorisë, zhvilloi ditën e mërkurë më 15.06.2022, seancën plenare të radhës, në prani të të gjithë anëtarëve të Këshillit, si dhe
të ftuarëve përfaqësues nga programi OPDAT. Në zbatim të rendit të ditës të parashikuar në axhendë, mbledhja ka nisur me miratimin e
procesverbalit të seancës plenare të datës 02.06.2022.

Më pas, Këshilli me propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës miratoi unanimisht projektvendimet, për caktim të përkohshëm në detyrën
e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatave të Shkallës së Parë konkretisht të:

1. Zotit Neritan Hoxha, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec;

2. Zotit Dritan Gripshi, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat;

3. Zotit Elion Mustafaj, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje;

4. Zotit Rifat Kojku, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër;

5. Zotit Kleanth Zeka, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë.

Gjithashtu, Këshilli, miratoi unanimisht projektvendimet për caktimin e përkohshëm të zonjës Elida Hoxhaj prokurore në Prokurorinë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, si prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, si dhe të zonjës Pranvera Gruda prokurore në
Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, si prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër.

Në vijim, pasi u njoh me relacionin e përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale, Këshilli miratoi unanimisht
raportin për “Analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit, të zotit Ols Dado”. Me propozim të Komisionit të Planifikimit
Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, Këshilli vendosi miratimin me unanimitet të veprimtarisë jashtë funksionit, të prokurores pranë
Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, zonjës Doloreza Musabelliu.

Me përfundimin e çështjeve të rendit të ditës, u kalua në diskutime të tjera, ku Kryetari njoftoi se, diskutimet mbi miratimin e hartës së re
gjyqësore do të zhvillohen në një mbledhje të posaçme, pas administrimit të materialit në formë zyrtare nga institucionet përkatëse konkretisht,
Ministria e Drejtësisë dhe/ose Këshilli i Lartë Gjyqësor.

Gjithashtu, informoi anëtarët mbi përgatitjen e rekursit të veçantë nga Avokatura e Shtetit, pas autorizimit të saj nga KLP-ja, kundër vendimit të
Gjykatës Administrative të Apelit, për mospranim rekursi kundër vendimit Nr.36, datë 24.05.2022, të kësaj gjykate, me paditës një prokuror të
sistemit dhe të paditur KLP-në. Në Këshill u ngritën për diskutim nga anëtari, zoti Hoda, shqyrtimi dhe miratimi i projektrregullores për ngritjen
në detyrë të prokurorëve, si dhe ndryshimet e nevojshme në rregulloren për lëvizjen paralele për shkak të ndryshimeve të fundit ligjore, akte të
cilat u dakordësuan për t’u trajtuar në një kohë sa më të shpejtë edhe me misionin OPDAT nëpërmjet përfaqësuesit në sallë.

Në fund, Kryetari kujtoi se, mandati i Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar përfundon në muajin
dhjetor të vitit 2022, dhe ngriti pyetjen nëse Këshilli rezervon kohën e mjaftueshme për fillimin e procedurave ligjore lidhur me emërimin e
Drejtuesit të ri, duke patur parasysh periudhën e pushimeve dhe procedurën vetting të cilës, i nënshtrohen kandidatët që shprehin interesin.

Mbledhje
Plenare, 

15.06.2022



27.06.2022
Periudha e sipërcituar do të shërbejë për marrjen e masave organizative infrastrukturore dhe logjistike
nga Prokurori i Përgjithshëm, fazë paraprake kjo që pason me kryerjen e transferimeve përkatëse të
prokurorëve nga ana e KLP-së. Në vijim, Këshilli në bazë të relacionit shpjegues të përgatitur nga
Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, miratoi me unanimitet kualifikimin e kandidatëve që plotësojnë
kushtet për kandidimin për ngritjen në detyrë në pozicionin e drejtuesit, në prokurorinë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Fier, ku u vendos kualifikimi i kandidatëve si më poshtë:

1. Ervisa Hyka

2. Genci Mane

3. Elida Hoxhaj

4. Çlirim Sino

5. Elion Mustafaj

6. Suela Beluli

Këshilli në bazë të relacionit shpjegues të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, miratoi
me 8 (tetë) vota pro, në mungesë të zotit Tartar Bazaj, kualifikimin e kandidatëve që plotësojnë kushtet
për kandidimin për ngritjen në detyrë në pozicionin e drejtuesit, në prokurorinë pranë Gjykatës së
Shkallës së Parë Sarandë, ku u vendos kualifikimi i kandidatëve si më poshtë:

1. Kledian Llaho

2. Ilir Hoxha

Më tej, Këshilli diskutoi dhe miratoi me unanimitet, projektaktin për mbylljen e procedurës së ngritjes
në detyrë për pozicionin e drejtuesit në prokurorinë pranë gjykatave të shkallëve të para Berat, Dibër,
Gjirokastër, Kukës, Lushnje, Përmet dhe Pogradec, për shkak të mos kandidimit për këto pozicione të
shpallura. Në vijim, Këshilli miratoi me unanimitet dy projektaktet që kishin të bënin me prokurorin
Xhevahir Lita, për të cilin fillimisht u vendos transferimi i përkohshëm me pëlqim në Prokurorinë
pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës, ndërsa i dyti për caktimin e përkohshëm në pozicionin e
drejtuesit të Prokurorisë pranë kësaj gjykate.

Këshilli, miratoi me unanimitet, projektaktin për praktikën profesionale të kandidatëve për magjistratë
të Shkollës së Magjistraturës, profili “Prokuror”, për vitin akademik 2022- 2023, ku caktoi Prokuroritë,
konkretisht pranë Gjykatave të Shkallës së Parë Tiranë, Fier dhe Shkodër, të cilat do të shërbejnë për
kryerjen e kësaj praktike, si dhe magjistratët prokurorë udhëheqës. Në vijim të propozimeve të
Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, Këshilli miratoi me vendim unanim projektaktin për caktimin e
përkohshëm të zotit Françesk Ganaj, prokuror pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë, të ushtrojë
detyrën e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë, për një periudhë 11-
ditore.

Gjithashtu, Këshilli, me propozim të Komisionit të Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale
miratoi me unanimitet dy raporte për analizimin e aftësive profesionale të subjekteve të rivlerësimit,
përkatësisht të zotit Robert Kote dhe zonjës Françeskina Lekani.

Në përfundim, Kryetari rikujtoi edhe njëherë anëtarët e Këshillit të caktuar në grupet e punës për
respektimin e afateve të përcaktuara, lidhur me hartimin e akteve nënligjore kompetencë e Këshillit të
cilat janë ne proces.

• Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi ditën e hënë, më 27.06.2022, mbledhjen plenare të radhës, në prani të 9 
(nëntë) anëtarëve të Këshillit, në mungesë të zotit Ludovik Dodaj, si dhe të ftuarve të medias dhe përfaqësues
nga programi OPDAT.

• Mbledhja nisi sipas rendit të ditës, me diskutimet e anëtarëve rreth riorganizimit të rretheve gjyqësore
miratuar me vendim nga KLGJ-ja, i cili i është përcjellë Këshillit nga ana e Ministrisë së Drejtësisë.

• Kryetari bëri një paraqitje të rretheve gjyqësore që parashikohen të bashkohen, shkresës zyrtare të KLP-së
drejtuar Prokurorit të Përgjithshëm lidhur me ndikimin që ky riorganizim do të ketë në zyrat e prokurorive, 
si dhe citoi përgjigjen e këtij të fundit drejtuar KLP-së.

• Kryetari parashtroi trajtimin e çështjes nga ana proceduriale dhe u dakordësua me anëtarët që opinionet e 
tyre mbi çështjen objekt diskutimi do të përcillen në formën e shkresës administrative.

• Këshilli i Lartë i Prokurorisë në fund, u shpreh pro projektit të propozuar nga KLGj-MD për riorganizimin e 
rretheve gjyqësore për arsye se, për mënyrën se si kompozohet, nuk bie ndesh me interesat e sistemit të
prokurorisë, gjithashtu edhe për faktin se në konsultimet e kryera me grupet e interesit dhe misionet
ndërkombëtare gjatë hartimit të aktit, kanë marrë pjesë përfaqësues nga Prokuroria e Përgjithshme, e cila ka 
reflektuar në dakordësinë e plotë nga ana e Prokurorit të Përgjithshëm. Mendimi përfundimtar i shtjelluar i
KLP-së do t’i përcillet zyrtarisht Ministrisë së Drejtësisë më 28 qershor..

• Zoti Balla informoi se, pas marrjes së mendimeve të institucioneve të parashikuara në ligj, projekti
parashikohet të kalojë për miratim pranë Këshillit të Ministrave dhe, nëse akti nuk ka ndryshime prokuroritë
e apeleve që bashkohen në Tiranë do t’i nënshtrohen procesit të bashkimit pas 6 muajve, ndërsa prokuroritë
pranë rretheve gjyqësore të shkallës së parë do t’i nënshtrohen pas 9 muajve.



Kreu i KLP në analizën vjetore të punës së Prokurorisë
Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Apelit Tiranë, për

vitin 2021

Kryetari i Këshillit, zoti Alfred Balla së bashku me anëtaren zonjën Eloida Goxhi, kanë marrë pjesë
në datë 21 qershor 2022, në analizën vjetore të punës së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës
së Parë dhe asaj të Apelit Tiranë.

Në këtë takim morën pjesë prokurorët dhe oficerët e policisë gjyqësore të strukturave raportuese, 
zoti Olsian Çela, Prokuror i Përgjithshëm, si dhe zoti Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë.

Drejtuesi i Përkohshëm i Prokurorisë Tiranë, zoti Arens Çela dhe Drejtuesi i Prokurorisë së Apelit
Tiranë, zoti Genti Xholi, raportuan lidhur me aspektet e veprimtarisë së strukturave të cilat
drejtojnë për vitin 2021.

Kryetari i KLP-së, zoti Balla në fjalën përshëndetëse, gjatë analizës vjetore, përgëzoi ekipet e të
dyja prokurorive raportuese, për evadimin e një volumi të madh pune hetimore përgjatë vitit
2021, e cila është kryer edhe nën trysninë e medias, politikës direkte dhe indirekte, kriminalitetit, 
si dhe të faktit se gjysma e popullsisë së vendit jeton në Tiranë.

Zyrat e prokurorive raportuese janë në mungesa të prokurorëve për shkak të procesit vetting dhe 
komandimeve në institucionet e reja të drejtësisë, por emërimi i 22 magjistratëve të rinj, si dhe 
vlerësimi profesional dhe etik i prokurorëve, proces i iniciuar së fundmi nga Këshilli i Lartë i
Prokurorisë, do të mundësojnë realizimin e lëvizjeve paralele për plotësimin e vakancave, si dhe 
zhvillimin e karrierës si drejtues, prokurorë në prokurorinë te apelit, apo në Prokurorinë e 
Përgjithshme.

Në përfundim, zoti Balla, informoi mbi disa diskutime, për ndryshime dhe /apo përmirësime të
mundshme të legjislacionit në fuqi, me Ministrinë e Drejtësisë, Prokurorin e Përgjithshëm, si dhe 
misionin OPDAT, me të cilët është dakordësuar në parim edhe mundësia për të realizuar pasjen
pranë secilit prokuror të një ndihmësi/këshilltari sikundër edhe të një oficeri të policisë gjyqësore.



Kreu i KLP nëanalizënvjetore tëpunëssë
ProkurorisëPranëGjykatëssë Shkallëssë Parë

dhe ApelitVlorë, përvitin2021

Kryetari i KLP-së, zoti Alfred Balla, ka marrë pjesë në

takimin e zhvilluar, më datë 06 qershor 2022, mbi analizën

vjetore të punës së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës

së Parë dhe asaj të Apelit Vlorë.

Në këtë takim morën pjesë prokurorët dhe oficerët e

policisë gjyqësore të strukturave raportuese si dhe zoti

Olsian Çela, Prokuror i Përgjithshëm, Drejtuesi i Drejtorisë

Vendore të Policisë Vlorë, Z.Gentian Berberi, si dhe

Zv/Kryetari i Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, zoti Enkel

Peza.

Drejtuesi i Prokurorisë së Gjykatës së Shkallës së Parë

Vlorë, zoti Aurel Zarka dhe Drejtuesi i Caktuar

Përkohësisht i Prokurorisë së Apelit Vlorë, zoti Kleanth

Zeka raportuan lidhur me aspektet e veprimtarisë së

strukturave të cilat drejtojnë, mbi organizimin e

brendshëm, gjendjen, progresin, problematikat dhe

mbështetjen që synohet.

Në fjalën përshëndetëse gjatë kësaj analize vjetore, kryetari i

KLP-së, zoti Balla, përgëzoi për volumin e madh të punes

hetimore të kryer, nga të dyja prokuroritë raportuese, si dhe

ftoi të gjithë prokurorët të kandidojnë për vendet e shpallura

për ngritje në detyrë në prokuroritë e Fierit, Lushnjes, Beratit,

Pogradecit, Sarandës etj. Ai theksoi se duhet një bashkëpunim

më i mirë mes këtyre dy organeve për të diskutuar rregullisht

problematikat e dala gjatë zbatimit në praktikë të ligjeve të

reformës në drejtësi.



Mbledhje pune e Komisioneve të Përhershme të Vlerësimit, të KLP-së dhe 
KLGJ-së

Këshilli i Lartë i Prokurorisë nën drejtimin e Kryetarit zotit
Alfred Balla, zhvilloi ditën e hënë, më 20 qershor 2022, një
takim të përbashkët me Këshillin e Lartë Gjyqësor në kuadër
të shkëmbimit të eksperiencave lidhur me procesin e
vlerësimit profesional dhe të etikës të magjistratëve, për sa
kohë Këshilli ka miratuar rregulloren për vlerësimin
profesional dhe etikën për prokurorët e juridiksionit të
përgjithshëm, si dhe ka shortuar emrat e 10 (dhjetë) prej tyre
që do t’i nënshtrohen këtij vlerësimi, përgjatë 6-mujorit të
dytë të vitit 2022.

Në këtë takim morën pjesë anëtarët e Komisioneve përgjegjëse
respektive, si dhe këshilltarët e atashuar pranë këtyre
Komisioneve. Pjesë e diskutimeve të takimit ishin shkëmbimi
i eksperiencave institucionale në lidhje me procesin, duke
nënvijëzuar të përbashkëtat, por edhe veçantitë në raport me
magjistratët prokuror dhe gjyqtar.

Analiza e vlerësimit u orientua drejt mënyrave të përcaktimit
të metodave praktike të nevojshme dhe të sakta me qëllim
rritjen e efektivitetit të këtij procesi.

Në përfundim, u dakordësua për vijimin e bashkëpunimit
ndërinstitucional ndërmjet organeve qeverisëse të sistemit të
drejtësisë me qëllim unifikimin e praktikës për vlerësimin e
magjistratëve.



Veprimtaria e KLP gjatë
muajit Qershor 2022
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Raporte të
Analizimit të
Subjekteve të
Rivlerësimit

5 
Mbledhje
Plenare

Fillimin e procedurave të
verifikimit të pasurisë dhe
figurës së kandidatëve për tu
pranuar në programin e
formimit fillestar të Shkollës
së Magjistraturës në vitin
akademik 2022 -2023

11

Caktime të
Përkohëshme

Komisioni i Planifikimit
Strategjik, i Administrimit

dhe Buxhetit

Komisioni Disiplinor

Komisioni i Vlerësimit të 
Veprimtarisë Etike dhe 

Profesionale

Komisioni i Zhvillimit të 
Karrierës



Në përmbushje të detyrimit ligjor përkatës, Këshilli i
Lartë i Prokurorisë, ka përditësuar në kohë reale dhe 
brenda afateve ligjore, mbledhjet plenare të
zhvilluara gjatë muajit Qershor 2022. 

Gjithashtu, është publikuar për medien dhe 
opinionin publik, në faqen zyrtare të Këshillit, 
www.klp.al , i gjithë informacioni i nevojshëm në
lidhje me Seancat Plenare, Vendimet e marra gjatë
këtyre seancave, Procesverbalet etj. 

Aktiviteti i punës së Këshillit gjatë muajit Qershor
2022, është pasqyruar edhe në llogarinë zyrtare të
institucionit në platformën Twitter. 

TRANSPARENCA, QERSHOR 2022

http://www.klp.al/


Kontaktoni me KLP përmesrrjetevesocialenë faqenzyrtare, 
www.klp.al; Twitter dhe Youtube

https://twitter.com/KLP_al

https://www.youtube.com/channel/UChNFVsMbta9js1WUP3cI
Gcw

O s e n a s h k r u a n i n ë a d r e s e n p o s t a r e

R r u g a “ A n a  K o m n e n a ” ,  i s h - f u s h a e  A v i a c i o n i t ,  

G o d i n a “ P o l i i D r e j t ë s i s ë ”

http://www.klp.al/
https://twitter.com/KLP_al
https://www.youtube.com/channel/UChNFVsMbta9js1WUP3cIGcw

