
 
KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

NJOFTIM 

PËR MBLEDHJE PLENARE  

23 SHKURT 2023 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

Dita/Data:     E enjte, 23.02.2023 

Ora:     10.00 

Kohëzgjatja:    ⸟ 120 min 

Thirrur nga:     Kryetari i Këshillit 

Pjesëmarrësit:   Anëtarët 

Kuorumi i nevojshëm:  7 anëtarë  

______________________________________________________________________ 

 

Kjo mbledhje do të organizohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit, në prezencë të 

Anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, si dhe të ftuar përfaqësues nga Ministria 

e Drejtësisë, Prokurori i Përgjithshëm dhe Programi OPDAT. Media si gjithmonë është 

e ftuar të jetë e pranishme. 

 

Rendi i ditës: 

 

1. Diskutimi/miratimi i procesverbalit të Seancës Plenare të datës 07.02.2023.  

2. Diskutimi/ miratimi i projekt-aktit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit 

Pierind Çukaj, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Pukë.” 

3. Diskutimi/ miratimi i projekt-aktit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Genci 

Mane, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Fier”. 

4. Diskutimi/ miratimi i projekt-aktit “Për komandimin e 5 (pesë) prokurorëve si 

Këshilltarë Ligjorë, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.  

5. Diskutimi/ miratimi i “Raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit 

të rivlerësimit, të zotit Erjon Shqarri”.  

6. Diskutimi/ miratimi i relacionit “Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të 

prokurores Ervisa Hyka, kandidate për pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë 

Gjykatës së Shkallës së Parë Fier”. 

7. Diskutimi/ miratimi i relacionit “Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të 

prokurores Suela Beluli, kandidate për pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë 

Gjykatës së Shkallës së Parë Fier”. 



8. Paraqitje e “Raportit vjetor 2022 të Komisionit i Vlerësimit të Veprimtarisë Etike 

dhe Profesionale”. 

9. Paraqitje e “Raportit vjetor 2022 të Komisionit të Disiplinës”. 

10. Paraqitje e “Raportit vjetor 2022 të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës”. 

11. Diskutimi/ miratimi i projekt-aktit “Për ristrukturimin e Këshillit të Lartë të 

Prokurorisë”. 

 

Të tjera (pyetje/diskutime). 

 

 

Urdhërohet sektori i dokumentimit të seancave të bëj publikimin e kësaj axhende në faqen 

Web të Këshillit. 

 

Njoftohen të gjithë anëtarët e Këshillit për të siguruar pjesëmarrjen 

 

 

Kryetar 

Alfred Balla 


