PLANI I VEPRIMIT I RISHIKUAR KUNDËR KORRUPSIONIT 2013-2017
I – PRIORITETET HORIZONTALE

Nr.

Objektivat e
Strategjisë së
Përgjithshme

1

Avancimi i
integritetit të
institucioneve
publike dhe rritja e
besimit të publikut
në to, forcimi i
mëtejshëm i
llogaridhënies dhe
transparencës

Nr.

1.1

Objektivat Specifike të
Planit të Veprimit

Veprimi/Masa

Afati

Institucioni
Përgjegjës
(Bashkëpunues)

Treguesit e Suksesit

Krijimi dhe implementimi i
Kornizës së Integritetit

Miratimi i kornizës së
përgjithshme për Planet e
Integritetit në institucionet
qeveritare dhe në sektorin
publik

2016

ZKM, MAP
(ministritë e
linjës,
Institucionet tjera
publike )

Korniza e përgjithshme për
planet e integritetit e
miratuar

Nxjerrja e Planeve te
Integritetit ne institucionet
qeveritare dhe sektorin
publik

Ngritja e kapaciteteve të
nëpunësve civil dhe zhvillimi
i trajnimeve mbi konceptin e
planeve të integritetit dhe
zbatimin e tyre

Numri i planeve të
integritetit të miratuara

2016-2017

MAP, Shoqëria
Civile

Numri i trajnimeve të
organizuara
Numri i stafit të trajnuar
Raportet e monitorimit të
shoqërisë civile

Rritja e transparencës në
menaxhimin e arsimimin e
personelit, aseteve,
burimeve financiare dhe
publikimi në faqen zyrtare të

2015- 2017

MFSK, MF

Publikimi i kurseve dhe
gjithë veprimtarisë së
MFSK-së dhe FSK-së në
web faqe

1

MFSK-se
Krijimi i akcesit të personelit
dhe publikut për denoncimin
e rasteve negative në të
gjitha format (elektronik,
telefonik, letra etj

2015-2017

MFSK

Akses dhe ndjekja e
denoncimeve
Numri i rasteve të
raportuara
Numri i rasteve të
përfunduara

Hartimi i Planit te ndërtimit te
Integritetit me mbështetje
nga MM se Norvegjisë dhe
QSKS

2015-2017

MFSK

Hartimi i Planit te integriteti
për MFSK-ne.
Arritje e standardeve qe
ndërlidhen me ndërtimin e
integritetit me vendet e
NATO-se
Avancimi i MFSK/FSK-se
ne çështjet e kontrollit te
brendshëm.

1.2

1.3

Rritja e transparencës së
institucioneve publike në
hartimin dhe zbatimin e
politikave kundërkorrupsion dhe sigurimi i
përfshirjes së shoqërisë
civile në vendim-marrje

Monitorimi i zyrave të
marrëdhënieve me publikun

Sigurimi i qasjes efektive
për administrimin e
drejtësisë

Aplikimi dhe respektimi i
parimit të publicitetit në
seancat gjyqësore, në
përputhje me ligjin

Në
vazhdimësi

Monitorimi i zyrave për qasje
në dokumente publike

ZKM
(Ministritë e
Linjës), KPK,
KGJK, Shoqëria
Civile

Përmirësimi i komunikimit
dhe qasjes në institucionet
qeveritare dhe organeve të
drejtësisë
Raportet e monitorimit të
shoqërisë civile

Në
vazhdimësi

KGJK
Gjykatat
Shoqëria Civile

Qasje të shpejtë dhe
efikase për informacion
mbi seancat gjyqësore
Krijimi, funksionalizimi dhe

2

mirëmbajtja ditore e uebfaqeve të gjitha gjykatave
Publikimi i orareve për të
gjitha gjykimet
Raportet e monitorimit të
gjykatave

Publikimi i aktgjykimeve dhe
vendimeve gjyqësore të
lidhura me korrupsionin në
faqet e internetit zyrtare të
institucioneve gjyqësore

Në
vazhdimësi

KGJK
Gjykatat

Nr. i gjykatave me uebfaqe që përmbajnë
informacion mbi rastet e
korrupsionit
Qasje të dukshëm për
informacion mbi rastet e
korrupsionit
Numri i rasteve të
aktgjykimeve të publikuara
për rastet e korrupsionit

Publikimi i aktakuzave dhe
rezultatet e hetimeve për
rastet e korrupsionit duke
zbatuar ligjin për mbrojtjen e
të dhënave personale

2015-2017

Prioritizimi i rasteve me
elemente të korrupsionit

Në
vazhdimësi

KPK, Shoqëria
Civile

Numri i rasteve të
hetimeve dhe aktakuzave
të publikuara
Raportet e Shoqërisë
Civile

KPK, KGJK

Numri i rasteve të
korrupsionit, që merren si
prioritet nga Prokuroria
dhe Gjykatat
Përqindja e rasteve të
korrupsionit të cilat kryhen

3

në afate vjetore

2

Promovimi i
2.1
kulturës së
praktikave të mira
dhe parimit të
tolerancës zero për
korrupsion në
privatizim

Rritja e transparencës së
procesit të privatizimit;

Publikimi i dokumenteve që
lidhen me privatizimin
(kontratat, shtojcat) dhe
garantimi i qasje së lirë në
informata për privatizimin

Në
vazhdimësi

AKP, MZHE,

Numri i dokumenteve të
botuar të privatizimit të
kryer
Numri i kërkesave të
autorizuar për qasje në
informata
Numri i refuzimeve për
qasje në informacionin e
referuar autoritetit të
shkallës së dytë

Krijimi i një mekanizmi për
mundësim të transparencës
së plotë të procesit të
ndarjes së fondeve të fituara
nëpërmjet procesit të
privatizimit

Në
vazhdimësi

AKP, Shoqëria
Civile

Përqindja e publikimeve të
fondeve të fituara përmes
procesit të privatizimit
Përqindja e
dokumentacionit të
publikuar për rastet e
veçanta të privatizimit
Raportet e shoqërisë civile

2.2

Forcimi i kontrollit mbi
privatizimin e
ndërmarrjeve shoqërore
dhe publike

Numëri i ankesave për
parregullsitë ne procesin e
privatizimit

Në
vazhdimësi

AKP
(Dhoma e
Posaçme e
Gjykatës
Supreme)

Numri i ankesave të
trajtuara dhe të
përfunduara

4

Identifikimi i rasteve ku
komunat kanë nxjerrë
vendime që pronat
shoqërore të ipen në
shfrytëzim për afate të
caktuara dhe pa përfillur
procedurat ligjore

2016

AKP, MAPL,
Komunat,
Prokuroria,
Shoqëria Civile

Përqindja e rasteve të
identifikuara
Numri i rasteve që AKP
dhe MAPL i kanë paraqitur
në Prokurori për shkak të
shkeljeve
Raportet e Shoqërisë
Civile

3

Rritja e efikasitetit
3.1
dhe efektivitetit të
bashkëpunimit
ndër-sektorial dhe
ndër-institucional
dhe krijimi i
mekanizmave
koordinues për
zbulimin e
korrupsionit, hetimin
dhe ndjekjen

Forcimi i koordinimit
ndërinstitucional në luftën
kundër korrupsionit

Krijimi i një mekanizmi për
kontrollin e ekzekutimit të
kontratave të privatizimit

2016

MZHE, AKP

Mbikëqyrja e kontratave të
privatizimit e krijuar dhe
funksionale

Rritja e burimeve njerëzorekapaciteteve profesionale
(prokurorëve, gjykatësve);
dhe bashkëpunëtorëve
profesional);

Ne
vazhdimësi

KGJK. KPK
(MF)

Numri i rritur i prokurorëve
të specializuar
Numri i gjyqtarëve të
specializuar për raste
kundër-korrupsion
Numri i rritur i
bashkëpunëtoreve

Rishikimi i funksionalizimit te
Këshillit Kombëtar kundër
Korrupsionit

2016

Presidenca, AKK

Numri i takimeve te
mbajtura

Kryerja e përbashkët e
trajnimeve kundërkorrupsion

Në
vazhdimësi

KPK, KGJK,
IGJK, Policia,
ATK

Numri i trajnimeve të
kryera
Numri i personelit të
trajnuar

5

4

5

Implementimi i
mëtejshëm i
standardeve
ndërkombëtare
kundër korrupsionit
në kornizën
legjislative dhe
institucionale

4.1

Inkurajimi i
5.1.
monitorimit efikas të
jashtëm për zbatimit
e Strategjisë dhe
përmirësimit të
bashkëpunimit me
shoqërinë civile

Ndryshimin dhe
harmonizimi i dispozitave
ligjore të kundërkorrupsionit me
standardet
ndërkombëtare,
veçanërisht me
Konventën e OKB-së
Kundër Korrupsionit
(UNCAC), Instrumente
Kundër-korrupsion të
Këshillit të Evropës dhe
OECD

Harmonizimi i legjislacionit
kundër-korrupsion me
standardet ndërkombëtare,

Rritja e bashkëpunimit
ndërmjet institucioneve
dhe shoqërisë civile në
zbatimin e Strategjisë dhe
Planit të Veprimit

Organizimi i evenimenteve
të përbashkëta në mes të
institucioneve publike dhe
shoqërisë civile për
progresin në zbatimin e
Strategjisë dhe Planit të
Veprimit

Në
vazhdimësi

ZKM, MD,
Kuvendi, AKK

Numri i ligjeve dhe akteve
të tjera ligjore të
harmonizuara
Përfshirja e këtyre
vlerësimeve në kuadër të
Raportit për Rishikimin e
Drejtësisë penale që është
duke u përgatitur nga MD,
KGJK, KPK.
Niveli i harmonizimit i
vlerësuar pozitivisht

Në
vazhdimësi

ZKM, AKK,
Shoqëria Civile

Nr. i mbajtur i tryezave të
rrumbullakëta, takimeve,
konferencave për shtyp
Nr. i ulur i raporteve të
kundërta

6

II – PRIORITETET E SEKTORËVE VERTIKAL

Nr

Objektivat
Strategjike të
Sektorit

Nr

Objektivat Specifike të
Planit të Veprimit

Veprimi/Masa

Afati

Institucioni
Përgjegjës
(Bashkëpunues)

Treguesit e Suksesit

Kompletimi i
infrastrukturës ligjore për
financimin e partive
politike dhe futja e
mekanizmave të
monitorimit

Harmonizimi i Ligjit mbi
financimin e partive politike
me praktikat dhe standardet
ndërkombëtare

2016

KQZ, ZKM, MD,
Kuvendi,
Shoqëria Civile
dhe Komisioni
për Buxhet dhe
Financa

Ligji i harmonizuar

Krijimi i mekanizmave të
auditimit të mënyrës së
shpenzimit të parave të cilat
partitë i marrin nga buxheti i
shtetit

Në
vazhdimësi

KQZ, Kuvendi,
Komisioni për
Buxhet dhe
Financa,
Shoqëria Civile

Numri i auditimeve të
kryera dhe publikuara për
shpenzimin e parave të
partive politike

I. SEKTORI POLITIK

I.1

Përmirësimi i
transparencës në
financimin e
partive politike
dhe të raportimit
financiar të
fushatave
zgjedhore

I.1.1

Raportet e Shoqërisë Civile
Obligimi që partitë t’i bëjnë
publike destinimin e parave
të ndara nga buxheti
Obligimi që partitë politike
t’i bëjnë publike mënyrat e
shpenzimit të parave të
donatorëve
Monitorimi i zbatimit të ligjit
për financimin e partive
politike.

Në
vazhdimësi

KQZ, Kuvendi,
Shoqëria Civile

Mangësitë në zbatim të
identifikuara dhe rregulluara
në mënyrë efikase
Nr. i procedurave ndaj
partive politike të filluara
për shkelje të ligjit

7

Përgatitja dhe dorëzimi i
raporteve financiare nga
partitë politike në
Komisionin Qendror të
Zgjedhjeve

Në
vazhdimësi

KQZ

Nr. i raporteve të dorëzuara
në KQZ në kohë dhe në
përputhje me ligjin

Publikimi i këtyre raporteve
në faqen zyrtare të KQZ

2016-2017

KQZ, Shoqëria
Civile

Numri i raporteve të
publikuara në faqen zyrtare
të KQZ
Raportet e Shoqërisë Civile

Zbatimi i rekomandimeve
që dalin nga raportet e
KQZ-së për partitë politike

Në
vazhdimësi

KQZ

Shkalla e lartë e
rekomandimeve të zbatuara

Mbajtja e trajnimit për
Zyrtarët e financave të
ZRPPC

Janar,
2016

KQZ

Nr. i zyrtarëve të trajnuar

Mbajtja e trajnimit

Shkurt,
2016

KQZ

Nr. i zyrtarëve të trajnuar të
Partive Politike
Përmirësimi i cilësisë së
raporteve financiare

Monitorimi i financimit të
partive politike dhe
fushatave zgjedhore nga
ana e shoqërisë civile, me
një fokus të veçantë në
punën e KQZ-së

Në
vazhdimësi

Shoqëria Civile

Nr. i mangësive të
identifikuara
Nr. i raporteve të publikuara
dhe të rekomandimeve të
adresuara

8

I.2

Zvogëlimi i
hendekut midis
deklarimit dhe
origjinës së
pasurisë së
zyrtarëve të lartë
publikë

I.2.2

Ndërtimi i sistemit të
kontrollit të origjinës së
pasurive të deklaruara
nga zyrtarët e lartë
publikë

Rishikimi i bazës ligjore për
vërtetësinë e prejardhjes se
pasurisë

2016

MD, Kuvendi,
AKK

Baza ligjore e rishikuar

Forcimi i kapaciteteve të
AKK. përmes trajnimeve te
specializuara

Në
vazhdimësi

AKK

Nr. i stafit të trajnuar

I.3

Rritja e
I.3.1
mbikëqyrjes
parlamentare të
politikave kundërkorrupsion

Kontrolli parlamentar
mbi politikat qeveritare
kundër-korrupsion

Rishikimi i Kodit te
mirësjelljes së deputetëve
të Kuvendit

2015-2017

Kuvendi

Rishikimi i Kodit të Etikës

I.4

Rritja e
transparencës në
lidhje me
emërimin në
poste ekzekutive
në organet që
janë në
kompetencë të
qeverisë

Promovimi i kritereve
objektive për emërimin
në poste ekzekutive në
kompetencë të qeverisë

Miratimi i rregullave të qarta
dhe transparente për
emërim në të gjitha organet
publike që punojnë nën
autoritetin e qeverisë, të
cilat përfshijnë kritere që
preferojnë profesionalizëm
dhe shmangie nepotizmi

Ne
vazhdimësi

ZKM
Qeveria
(Kuvendi)

Rishikimi i procedurave
aktuale të kryera dhe të
rregullave të reja të
hartuara dhe miratuara

Hartimi dhe miratimi i
planeve të integritetit në të
gjitha komunat

2016

I.4.1

Kapaciteti në rritje i
Kuvendit për të shqyrtuar
emërimet në poste
ekzekutive

II. QEVERISJA LOKALE

II.1

Promovimi i
integritetit dhe
profesionalizmit
të pushtetit lokal

II.1.1

Zhvillimi dhe zbatimi i
planeve të integritetit
në komuna

MAPL
(Kuvendet
Komunale),
AKK, Shoqëria
Civile

Nr. i komunave të cilat kanë
hartuar dhe miratuar planet
e integritetit
Numri i organizatave të

9

shoqërisë civile që kanë
marrë pjesë
Raportet e Shoqërisë Civile
Krijimi i pikave te kontaktit
ne komuna për
mbikëqyrjen e zbatimit të
planeve të integritetit

2016

MAPL
(Komunat, AKK)

Nr. i Pikave të krijuara

Nr. i mangësive të zbuluara
në zbatim e planeve te
integritetit

Organizimi i trajnimeve
adekuate për autoritetet
komunale që kanë detyrë
zbatimin e planeve të
integritetit

II.1.2

Zvogëlimi i ndikimit
politik në emërimin e
shefave të
departamenteve të
qeverisë lokale

Ndryshimi dhe plotësimi i
Ligjit për Vetëqeverisjen
Lokale no.03/L-040, në
veçanti nenet 58, 62 dhe
65, dhe futja e kritereve të
profesionalizmit për
emërimin e shefave të
departamenteve

2016-2017

2016

MAPL
ZKM
AKK
Shoqëria Civile

Nr. i trajnimeve të mbajtura

MAPL,
Kuvendi i
Kosovës

Ligji i ndryshuar dhe kriteret
e profesionalizmit u filluan

Nr. i zyrtarëve komunal që
morën pjesë

Rezistenca për të
prezantuar masa të tilla u
kapërcye

10

II.2

Përforcimi i
transparencës
për të inkurajuar
pjesëmarrjen e
organizatave të
shoqërisë civile
në punën e
pushtetit lokal.

II.2.1

II.2.2

II.3

Sigurimi i
përgjegjësisë për
zbatimin e
masave kundërkorrupsion në
nivel lokal

II.3.2

Forcimi i
transparencës në
miratimin, planifikimin
dhe zbatimin e akteve
komunale

Ofrimi dhe mirëmbajtja e
qasjes në internet në të
gjitha aktet kryesore lokale
(planet, kontratat, etj.),
duke respektuar ligjin për
mbrojtjen e të dhënave
personale

Në
vazhdimësi

Përmirësimi i
bashkëpunimit të
qytetarëve,
shoqatave, OJQ-ve
dhe mediave lokale
me organet e
qeverisjes lokale

Inkurajimi i praktikës
"karrige e lirë" në kuvendet
komunale, e rezervuar për
anëtarët e shoqatave dhe
anëtarët e OJQ-ve

2015-2017

Vendosja e sistemit
efikas për raportimin
e veprimeve
korruptive

Shfrytëzimi i kanaleve të
brendshme për raportimin e
korrupsionit dhe keq
menaxhimit në nivel lokal

Në
vazhdimësi

MAPL,
Komuna,
Shoqëria Civile

Përqindja e akteve
komunale të publikuara në
internet
Nr. i akteve komunale të
përditësuara në ueb faqet e
komunës

MAPL, Shoqëria
Civile

Nr. i "karrigeve të lira" i
mbushur nga përfaqësues
të shoqëria civile
Nr. i akteve të miratuara
nga Kuvendi Komunal me
nismën e shoqërisë civile

Komunat, AKK,
Shoqëria Civile

Nr. i kanaleve (zyrtarëve) të
raportimit të zbatuar
Nr. i ankesave të
regjistruara për keq
menaxhim të qeverisë
lokale
Nr. i ankesave të zgjidhura
Raportet e Shoqërisë Civile

Krijimi i strukturave të
pavarura (kuvendet
komunale, OJQ-të) për
monitorimin e pavarur dhe
kredibil të zbatimit të
planeve të integritetit

Në
vazhdimësi

MAPL,
Komunat,
Shoqëria Civile

Nr. i takimeve të
përbashkëta të mbajtura

Nr. i rekomandimeve për
përmirësimin e zbatimit të
planeve të integritetit

11

Numri i rekomandimeve të
zbatuara

Caktimi i pikave të kontaktit
përgjegjës për raportimin e
zbatimit të planeve të
integritetit në komuna dhe
trajnim për raportim të
rregullt dhe të përgjegjshëm

Në
vazhdimësi

MAPL,
Komunat, AKK

Nr. i pikave të kontaktit të
caktuara

III. ADMINISTRATA QENDRORE

III.1

Ndërtimi i një
administrate
publike
profesionale pa
ndërhyrje politike

III.1.1.

Zbatimi i procesit të
rekrutimit i bazuar në
merita në administratën
publike dhe evidentimi i
shkeljeve dhe
sanksioneve eventuale
në këtë proces.

Monitorim i
procedurave të
punësimit në bazë të
meritave dhe
kualifikimeve dhe
raportimi i
parregullsive në
organet kompetente,
veçanërisht gjatë
procesit të rekrutimit

Në
vazhdimësi

Monitorim i zbatimit
të sanksioneve për
shkeljen e
procedurave të
bazuar në merita,
shqiptuar nga
Komisioni i Pavarur
Mbikëqyrës

Në
vazhdimësi

Bordi i Pavarur
Mbikëqyrës,
MAP,
Ministritë e
sektorit, Agjencitë
Ekzekutive,
Komunat, Avokati
i Popullit, etj.

Publikimi i rregullt çdo gjashtë
muaj i raporteve të monitorimit
për procedurat e punësimit

MAP, Bordi i
Pavarur
Mbikëqyrës
Ministritë e
sektorit

Publikimin e rregullt të
raporteve gjashtë-mujore

Numri i parregullsive të
zbuluara dhe të trajtuara

Nr. i sanksioneve të shqiptuar
Raporti i sanksionet që
zbatohen kundër të pazbatuara
Raporti mbi sanksionet që

12

zbatohen dhe atyre që nuk
zbatohen

Caktimi i komisioneve
profesionale te
rekrutimit në
institucione, pa
ndërhyrje politike

Në
vazhdimësi

MAP (në
bashkëpunim
me ministritë e
sektorit dhe
institucione)

Numri i ankesave për ndërhyrje
politike, i raportuar

Publikimi në internet i
vendeve të lira dhe
rezultateve të
konkursit

Në
vazhdimësi

MAP, (në
bashkëpunim
me ministritë e
sektorit)

Rezultatet e konkurrencës janë
publikuar në internet brenda
afatit të shkurtër
Publikimi i vendeve të lira para
emërimeve dhe jo pas vendi
është plotësuar.

Mbrojtja e nëpunësve
civile dhe qytetarëve
përmes zbatimit të
Ligjit nr. 04/L-043 për
Mbrojtjen e
Informatorëve

2015-2016

ZKM, MAP
(në
bashkëpunim
me ministritë e
sektorit)

Publikimi dhe shpërndarja e
broshurave, fletushkave etj. për
promovimin e mbrojtjes së të
drejtave të nëpunësve civilë për
të informuar për parregullsi në
saje të Ligjit Nr. 04/L-043 për
Mbrojtjen e Informatorëve
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III.2

Mundësimi i
zbulimit të
parregullsive në
çdo institucion
publik dhe duke
ofruar mbrojtje në
përputhje me
standardet
ndërkombëtare

III.2.1

Forcimi dhe funksionimi
i mekanizmave
ekzistues të brendshëm
për raportimin e
parregullsisë në
keqmenaxhim dhe
sjellje të korrupsionit në
administratën publike

Monitorimi i zbatimit
të vendimeve
disiplinore,

Në
vazhdimësi

MAP (në
bashkëpunim me
ministritë e
sektorit, Agjencitë
Ekzekutive,
Komunat dhe
Shoqëria Civile)

Raportimi mbi numrin e
sanksioneve të zbatuara dhe të
pa zbatuara

III.3

Zbatimi i kodeve të
etikës në
administratën
publike dhe luftën
kundër nepotizmit

III.3.1

Forcimi i kornizës etike
përmes miratimit dhe /
ose zbatimit të kodeve
të sjelljes, duke u
përqendruar në luftimin
e nepotizmit

Sigurimi i zbatimin të
plotë të Kodit të
Etikës përmes punës
së organeve
disiplinore

Në
vazhdimësi

MAP, ZKM
Kuvendi,
Ministritë e
sektorit,
Agjencitë,
Komunat

Evidentimi i mungesës
eventuale të kodeve të
mirësjelljes në institucione, dhe
raportimi mbi gjendjen
përkatëse
Miratimi i kodeve të mirësjelljes,
nëse ato mungojnë
Shpërndarja e kodeve
ekzistuese dhe atyre të
miratuara të mirësjelljes
Raportet mbi monitorimin e
respektimit të kodit të
mirësjelljes, periodikisht të
publikuara

Miratimi i Kod të Ri
mirësjelljes/etikës për

2016

MAP, ZKM

Kodi i miratuar
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shërbimin civil

Organizimi i
monitorimit periodik
të zbatimit të kodeve
të sjelljes

Në
vazhdimësi

MAP

Nr. i zbatuar i rekomandimeve
për përmirësim i raportuar

Ofrimi i trajnimit për
nëpunësit civilë për
zbatueshmërinë e
Kodit të Etikës;

Në
vazhdimësi

MAP, IKAP

Numri i trajnimeve të
organizuara
Numri i nëpunësve civil të
trajnuar
Ndikimi në zbatimin e kodeve të
etikës, i publikuar

III.4

Sigurimi i masave
të veçanta kundërkorrupsion për
shëndetësi, arsim,
tatime, sektorin e
mjedisit dhe
planifikimit
hapësinor

Planifikimi Mjedisor dhe Hapësinor

III.4.1

Miratimi dhe
kontrolli i zbatimit të
kuadrit të ri ligjor
për Planifikim
Hapësinor, duke u
përqendruar në
ndërtime të
paligjshme

2015-2017
Parashikon
sanksione bindëse në
lidhje me lejet e
ndërtimit të
paligjshëm dhe
kontrollit në mënyrë
efektive të zbatimit të
tyre

MMPH

Sanksione për ndërtimet ilegale
Raporte të rregullta të nxjerra
në monitorimin e zbatimin të
tyre
Numri i ndërtimeve pa leje të
ndaluara ose parandaluara
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MMPH
Komunat dhe
Shoqëria Civile

Siguron përfshirjen e
detyrueshme të
numrit minimal të
aktorëve të
nevojshme në
planifikimin urban, që
nga fillimi i procesit
deri në fund dhe
pjesëmarrjen e tyre
efektive

Në
vazhdimësi

Nr. i aktorëve të përfshirë

Në kuadrin e ri ligjor
për Planifikim
Hapësinor
parashikohen
sanksione adekuate
për mosveprim për të
raportuar për
parregullsi të
përcaktuara nga
inspektoratet
përkatëse urbane
dhe organet e
lëshimit të lejes
urbanistike

Në
vazhdimësi

MMPH

Nr. i parregullsive të zbuluara
dhe të sanksioneve të
shqiptuara, të bazuara në
kuadrin e ri ligjor

Përmirësimi i
kushteve për punën e
Njësisë së Kontrollit
të Cilësisë në
administratën
tatimore: rritja e
numrit dhe

2015-2017

ATK

Numri i trajnimeve për auditorë
të brendshëm, hetuesit e
standardeve profesionale

Raportet mbi pjesëmarrjen të
nxjerra rregullisht
Aspektet më efikas procedurale
të planifikimit urban
Nr. i organizatave të shoqërisë
civile të përfshira

Tatimet

III.4.2

Përmirësimi i
kontrollit të
operacioneve të
taksave dhe rritja e
efikasitetit në
hetimin e shkeljeve
të taksave

Numriri i kontrollave te
shqyrtuar nga njësia e kualitetit
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kapaciteteve
profesionale të
auditorëve të
brendshëm dhe
zyrtareve tjerë hetues

Numri i rasteve te trajtuar nga
Divizioni i standardeve
profesionale për shpërdorim te
pozitës zyrtare dhe shkelje te
rregullave te sjelljes

Caktimi automatik i
kontrolleve dhe
inspektoreve

Në
vazhdimësi

Krijimi i pikave të
përbashkëta në mes
të ATK-së dhe
Prokurorisë, me
qellim te luftimit te
korrupsionit .

2015

ATK

Nr. i kontrolleve sipas CAKI,
Nr. i procedurave të reja
kundër-korrupsion të shqyrtuara
dhe të miratuara

ATK, KPK,

Memorandumi i mirëkuptimit i
nënshkruar me Prokurorin e
Shteti
Nr. i takimeve të mbajtura
Nr. i konkluzioneve të zbatuara
Nr. i rasteve të raportuara në
prokurori

Organizimi i trajnimit
kundër-korrupsion
dhe për kodin e
etikes për
inspektorët tatimorë

Në
vazhdimësi

ATK, AKK

Nr. i inspektorëve tatimor të
trajnuar
Perceptimi i ulëte për
korrupsioni për ATK-ne sipas
anketave qe bëjnë organizatat
e pavarura .
Nr. i procedurave të reja
kundër-korrupsion të shqyrtuara
dhe të miratuara
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Arsimi

III.4.3

Parandalimi
korrupsionit në
sektorin e arsimit

Monitorimi dhe
kontrolli i
procedurave të
punësimit në
sektorin e arsimit

2015-2017

MASHT

Nr. i parregullsive të zbuluara
dhe të proceduara në organet
kompetente

Nr. i rasteve te paraqitura ne
Inspektoratin Arsimor ne
MASHT
Nr. i rasteve te kryera nga
Inspektorati Arsimor ne
MASHT

Të sigurojë
transparencë të
procesit të akreditimit
të të gjitha
institucioneve të
arsimit të lartë dhe të
monitorojë zbatimin e
tij

2015-2017

Sigurimi i trajnimeve,
ligjëratave dhe
aktiviteteve tjera
vetëdijësuese
kundër-korrupsion
për personelin e
MASHT-it, Komuna
dhe Universitet në
bashkëpunim me
institucionet
kompetente për

Në
vazhdimësi

MASHT
(Agjencia për
Akreditim),
Komuna

Verifikimi i origjinës së
investimeve në institucionet e
arsimit privat
Dokumentet e akreditimit
publikuar në ueb faqe

MASHT, AKK,
Policia, IPK,
Prokurori

Nr. i trajnimeve të mbajtura
Nr. i stafit të trajnuar
Nr. i rekomandimeve dhe
konkluzioneve nga trajnimi apo
aktiviteti zbatuar.

18

hetimin dhe ndjekjen
penale të korrupsionit

Shëndetësia
IV.1

IV.2

Krijimi i
infrastrukturës
ligjore dhe
institucionale për
sigurimin
shëndetësor

Parandalimi i
korrupsionit në
prokurimin publik

MSH

Miratimi i Ligjit për
sigurim shëndetësor
dhe rritja e
kapaciteteve të
Agjencisë së
Sigurimit
Shëndetësor, të
krijohen parakushte
financiare për
funksionimin e Fondit
të Sigurimeve
Shëndetësore

2015-2017

Ligji dhe aktet nënligjore për
zbatim të miratuara

Respektimi i
planifikimit vjetor për
furnizimin me barna
dhe pajisje mjekësore

Në
vazhdimësi

MSH (në
bashkëpunim me
institucionet e
kujdesit
shëndetësor)

Plani vjetor i miratuar

Vëzhgimi i
aktiviteteve te
prokurimit, ne fazën e
vlerësimit

Ne
vazhdimësi

MSH
AKK

Numri i aktiviteteve te
vëzhguara

Monitorimi i
procedurave për
shpërndarjen e
barnave dhe
pajisjeve mjekësore

Në
vazhdimësi

MSH
Shoqëria Civile

Nr. i raporteve të nxjerra, me
rekomandime të qarta për
përmirësim

Nr. i rritur i stafit në Agjencinë e
Sigurimit Shëndetësor
Fondi i Sigurimeve
Shëndetësore i
operacionalizuar
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Stampimi i shenjave
dalluese te Ministrisë
se Shëndetësi ne
ambalazhet e
barërave dhe
pajisjeve mjekësore
te blera me paratë e
shtetit me qellim
parandalimin e shitjes
se tyre.

2016 -2017

Agjencia për
pajisje dhe
produkte
medicinale,
MSH,
Inspektorati
farmaceutik dhe
Inspektorati i
MSh-se.

Kontrolli ne barnatore
dhe ordinanca private
per te identifikuar
prezencen e
materialeve te cilat
kane te stampuar
logon qeveritare

Aplikimi i shenjave dalluese në
ambalazhet e barërave dhe
pajisjeve mjekësore të blera me
para publike.

Nr. i kontrolleve

Procedimi i rasteve të
shitjes së barnave qe
mbajnë stampe te
tilla te organet e
ndjekëses

Nr. i rasteve te proceduara

Shtimi i kontrollit ne
licencat për importin
dhe prodhimin e
produkteve
medicinale dhe
pajisjeve medicinale.

Në
vazhdimësi

Agjencia për
pajisje dhe
produkte
medicinale,
Inspektorati
Shëndetësor

Numri i kontrolleve të barërave
me prejardhje te dyshimte.

Forcimi i mbikëqyrjes
për sektorin e
shëndetësisë dhe
punës së

Në
vazhdimësi

MSH
Inspektorati
Shëndetësor,
AKPMM

Nr. i masave disiplinore apo
ndjekjes penale si rezultat i
kontrollit të inspektimit
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inspektoratit
shëndetësor

IV.3

Rritja e
ndërgjegjësimit mbi
korrupsionin në
shëndetësi

Kryerja e fushatës së
përbashkët kundërkorrupsion e
institucioneve të
kujdesit shëndetësor,
Ministrisë së
Shëndetësisë dhe
Shoqërisë Civile,
duke u fokusuar në
ryshfet dhe
menaxhimin e listave
të pritjes

Në
vazhdimësi

MSH (në
bashkëpunim
me spitale, dhe
Shoqëria Civile)

Nr. i fushatave të mbajtura
Nr. i institucioneve të përfshira
Raport i nxjerrë mbi ndikimin e
fushatës kundër-korrupsion për
sjellje të caktuara

Raportet e Shoqërisë Civile
Rezultatet e anketave dhe
treguesit e opinionit publik
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IV. ISTITUCIONET E SUNDIMIT TË LIGJIT, PROKURORIA, POLICIA DHE GJYQËSIA

IV.1

Niveli në rritje i
efikasitetit të
zbatimit të ligjit,
prokurorisë dhe
gjyqësorit për të
parandaluar,
zbuluar dhe luftuar
korrupsionin

IV.1.1

Përmirësimi i
kapaciteteve
administrative dhe
teknike për luftimin
e korrupsionit

Policia, IPK,
Prokuroria

Fuqizimi i
kapaciteteve dhe
mekanizmave që
mbrojnë qytetarët që
raportojnë rastet e
korrupsionit

Në
vazhdimësi

Rritja e nr. të rasteve të
raportuara të korrupsionit nga
qytetarët

Inicimi i shpërblimeve
shtetërore për
denoncuesit e
korrupsionit

2016

Policia, IPK,
Prokuroria, MF

Numri i rasteve të shpërblimeve
të cilat kanë rezultuar me
aktgjykim të plotfuqishëm në
raste të korrupsionit

Aplikimi i teknologjisë
informative në rastet
e hetimit të
korrupsionit(masa të
fshehta)

Në
vazhdimësi

Policia, IPK,
Dogana e
Kosovës, ATK
(MF, donatorët)

Aplikimi i pajisjeve të blera për
kryerjen e mjeteve speciale të
hetimit

Organizimi i trajnimit
për zyrtarët që do të
përdorin mjete të
posaçme hetimore
dhe pajisjet e tjera
teknologjike

Në
vazhdimësi

Ndërmarrja e masave për
mbrojtjen e sigurisë, jetës dhe
pronës së qytetarëve

Veprat penale të zbuluara

Policia,
Doganat, IPK,
ATK (njësiti i
hetimeve),
(Prokuroria)

Nr. i zyrtarëve të trajnuar për
përdorimin e mjeteve të
posaçme hetimore dhe teknika
të tjera delikate hetimore
Nr. i rasteve të korrupsionit të
zbuluara me përdorimin e
mjeteve të posaçme hetimore
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Zbatimi në praktikë i
procedurave për
shënjestrim të krimit
që del nga Plani i
Veprimit për ekonomi
joformale, shpëlarjes
së parasë, financim
të terrorizmit dhe
formave tjera të krimit
të organizuar

Në
vazhdimësi

Organizimi i fushatës
sensibilizuese për
punonjësit e sektorit
publik dhe privat për
ligjin për mbrojtjen e
informatorëve

Në
vazhdimësi

Policia, IPK,
(Prokurori, TAK,
Doganat,
Inteligjenca
Financiare, AKK,)

Nr. i informacionit të zbulimit të
përbashkët

MD, MPB,
KPK,KGJK,
Shoqëria Civile

Nr. i aktiviteteve të mbajtura të
fushatës

Nr. i rasteve të nisur në bazë të
shkëmbimit të informacionit të
inteligjencës, modelit ndër
agjenci.

Nr. i subjekteve të arritur gjatë
fushatës
Sondazhet dhe matësit e
opinionit publik të zhvilluara për
të matur senzibilitetin

Zhvillimi i teknologjisë
së informacionit dhe
komunikimit (TIK),
dhe përdorimin e
sistemit informativ të
menaxhimit të
çështjeve (SMIL);

Në
vazhdimësi

Harmonizimi i
statistikave te
mekanizmave qe
kane për misioni

Ne
vazhdimësi

KGJK, KPK

Sistemi i menaxhimit të lëndëve
u themeluar

Ndarja e lendeve ne mënyra
elektronike

KGJK, KPK,
ATK, Policia,
Dogana, AKK

Takime te mbajtura
Raporte te publikuara
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luftimin e korrupsionit

Rekrutimi i
këshilltarëve ekspert
profesional të
policisë, prokurorëve
dhe gjykatësve të
specializuar në
fushën kundërkorrupsion

Në
vazhdimësi

KPK,KGJK,
Policia

Nr. i këshilltarëve të rekrutuar

Bashkëpunim me i
ngushte në mes të
Policisë, Prokurori
dhe Mediave

Në
vazhdimësi

Policia,
Prokuroria,
AGP, Shoqëria
Civile

Nr. i informacionit të paraqitur
nga mediat dhe shoqëria civile
për policinë dhe prokurorinë
Nr. i informacionit shtesë të
kërkuar nga mediat dhe
shoqëria civile
Nr. i rasteve të ndjekur
penalisht në bazë të
informatave nga mediat dhe
shoqëria civile
Nr. i raporteve të shoqërisë
civile

IV.2

Rritja e
profesionalizmit,
pavarësisë dhe
integritetit të
zbatimit të ligjit,
prokurorisë dhe
institucioneve të
drejtësisë dhe t'i

IV.2.1

Rritja e pavarësisë
organizative dhe
funksionale ne
institucionet e
sundimit te ligjit

Përzgjedhja të bëhet
sipas performancës
së punës prokurorëve
dhe gjykatësve në
përputhje me
standardet më të
larta

Në
vazhdimësi

KPK, KGJK,

Nr. i rekrutimeve në përputhje
me standarde të larta
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bëjë ato të lira nga
ndërhyrjet politike

IV.3

Parandalimi i
korrupsionit brenda
agjencive të
zbatimit të ligjit,
prokurorisë,
gjykatave, dhe
shërbimeve
korrektuese
(burgjeve)

Miratimi dhe zbatimi i
sistemit të promovimit
dhe vlerësimit të
performancës

Ne
vazhdimësi

KPK, KGJK,
IPK, ZPD

Sistem funksional i vlerësimit të
performancës
Numri dhe lloji i masave te
shqiptuara

IV.2.2

Rritja e besimit
publik në
institucionet

Krijimi i sistemit
përcjellës të
raportimit të rasteve
të korrupsionit

Ne
vazhdimësi

Policia, IPK,
KPK, KGJK

Publikimi i rregullt i raporteve
statistikore 3, 6, 9, 12 mujor

IV.3.1

Rritja e kontrollit të
brendshëm dhe
procedurat
disiplinore

Organizimi i
trajnimeve në fushën
e menaxhimit dhe
hetimit të korrupsionit
brenda dhe jashtë
policisë

Në
vazhdimësi

Inspektorati
Policor, Policia,
DSP

Nr. i trajnimeve të organizuara

Trajtimi i ankesave
nga qytetaret dhe
nga institucionet tjera
ne lidhej me dyshimet
për korrupsion tek
zyrtaret policor.

Në
vazhdimësi

Policia, IPK

Nr. i rasteve të bazuar në
raportet "sipas detyrës"
Nr. i raporteve nga qytetarët
kundër korrupsionit të zyrtarëve
të policisë
Nr. i procedimeve disiplinore
nisur në bazë të gjetjeve të
DSP dhe IPK
Nr. dhe lloji i sanksioneve
disiplinore
Nr. i procedimeve nisur ndaj
zyrtarëve të policisë në bazë të
raporteve DSP dhe IPK.

Kryerja e kontrollit
efektiv të brendshëm
brenda policisë me
qëllim parandalimin e
korrupsionit

25

Vendosja e
bashkëpunimit për
shkëmbimin e
informacionit midis
prokurorëve,
gjyqtareve dhe Zyrës
së Prokurorisë
Disiplinore

Në
vazhdimësi

KPK, KGJK,
ZPD

Shkëmbimi i të dhënave në
mes të Prokurorit Disiplinor
Prokurorëve dhe gjyqtareve

Trajtimi i rasteve nga
ZPD për shkelje
disiplinore për
prokuror dhe gjyqtar

Në
vazhdimësi

ZPD, KGJK,
KPK

Nr. i rasteve të trajtuara
Nr. i procedimeve disiplinore
Nr. dhe lloji i sanksioneve
disiplinore

IV. 3.2

Adresimi i
korrupsionit në
shërbimet
korrektuese
(burgjet)

Miratimi i Kodit te
etikes për gjyqtare
dhe prokuror

2016

KGJK, KPK

Kodi Etik i miratuar

Luftimi i korrupsionit,
nepotizmit dhe
diskriminimit në
sistemin e burgjeve

2015-2016

MD

Numri i rasteve të hetuara ndaj
kryesve të aktiviteteve të
paligjshme në institucionet
korrektuese
Masat e marra në lidhje me
rastet e hetuara

Baza e të dhënave lidhur me
ndërprerjen e ekzekutimit të
ndëshkimeve, e reviduar
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Ngritjen profesionale
të stafit të shërbimit
korrektues

Ne
vazhdimësi

MD

Numri i trajnimeve të
specializuara në institucionet
korrektuese.
Numri i masave disiplinore, të
shqiptuara;

IV.4

Përmirësimi dhe
zbatimi i
mekanizmave
penal për luftimin e
korrupsionit, në
përputhje me
standardet më të
larta të drejtës
penale

IV.4.1

Vënia e sistemit të
konfiskimit të
pasurive që rrjedhin
nga aktet kriminale
dhe të sigurimit të
funksionimit të saj

Rritja e kapaciteteve
dhe zbatimi i gjetjeve
të inspektoratit të
burgut

2015-2017

MD

Nr. i rekomandimeve dhe
gjetjeve të nxjerra nga
inspektorati

Monitoron nga afër
punën e komisionit
për shpërndarjen e
mallrave në burgje,
me vëmendje të
veçantë mbi rreziqet
e hyrjes së
substancave të
paligjshme në burgje

2015-2017

MD

Nr. i aktiviteteve të mbajtura të
monitorimit

Hartimi i Koncept
Dokumentit
për
çështjen
e
pasurisë së fituar
në mënyrë të pa
justifikushme.

Nr. i rasteve të zbuluara të
shpërndarjes së paligjshme
Nr. i nisur i procedimeve
disiplinore

2016

MD
Kuvendi

Koncept dokumentit për
çështjen e pasurisë së fituar në
mënyrë të pa justifikueshme i
miratuar nga Qeveria.
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V.

V.1

FINANCAT PUBLIKE DHE MENAXHIMI I TYRE, PROKURIMI PUBLIK

Transparencë,
efikasitet dhe
racionalitet në
shpenzime publike
dhe donacione

V.1.1

V.1.2

Në
vazhdimësi

ZAP

Forcimi i kontrollit
të menaxhimit të
pasurisë publike,
duke përfshirë
donacionet

Përfshirje më e
madhe e subjekteve
publike në auditim
financiar

Numri i rritur i subjekteve të
kontrolluara publike

Rritja e
transparencës së
menaxhimit të
pasurisë publike,
duke përfshirë
donacionet

Te zbatohet
legjislacioni ne fuqi
për menaxhimin e
pasurisë.

2016

MF, MZHE

Numri i akteve nënligjore
relevante të miratuara

zbatimi i masave të
kontrollit financiar për
donacionet te
brendshme dhe te
jashtme, sipas
kërkesave te
autoriteteve publike.

Në
vazhdimësi

MF

Rritja e numrit të donacioneve
të kontrolluara

Numri i raporteve të publikuara

Publikim i rregullt i raporteve
për donacione dhe kontrollimi i
shpeshtë i shpenzimeve të
donacioneve.
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Përcaktimi i modelit
për kriteret dhe
procedurat e dhënies
se garancive,
donacionit ose
subvencionit.

2015-2017

MF

Draftimi dhe aprovimi i
rregullores për dhënien e
grantit,donacionit, ose
subvencionit.
Rritja e nivelit te transparencës
ne shpenzimet e fondeve
publike, zbatimi i ligjit.
Kontrolle me e madhe ne
planifikim te buxhetit.
Rritja e efikasitetit dhe
efiçences ne menaxhimin e
parave publike.

V.2.

Parandalimi i
korrupsionit dhe
shpërdorimit të
pasurisë publike
dhe zbatimi i
kuadrit ligjor për
financa publike

V.2.1

V.2.2

Parandalimi i
korrupsionit në
sistemin tatimor
dhe doganor

Rritja e nivelit të
zbatimit të
standardeve
kundër-korrupsion
në menaxhimin e
financave publike
dhe luftën kundër
ekonomisë
joformale

Miratimi i planit
kundër-korrupsion
për administratën
tatimore dhe zbatimi i
monitorimit të planit
ekzistues kundërkorrupsion për
doganat

Në
vazhdimësi

Rritja e kapaciteteve
të inspektorateve
tatimore dhe
doganore për
zbatimin e kontrollit
financiar dhe doganor

Në
vazhdimësi

Zbatimi i Strategjisë
dhe Planit të Veprimit
për luftimin e
ekonomisë joformale

Në
vazhdimësi

ATK, Doganat
(në bashkëpunim
me AKK)

Plani kundër-korrupsion i tatimit
i miratuar dhe monitorimi i
përmirësuar i planit kundërkorrupsion në Dogana dhe
ATK-se
Nr. i ankesave dhe fushatave te
bëra nga institucionet e
pavarura.

ATK, Doganat

Nr. i kontrolleve te kryera
Kapacitetet administrative të
përmirësuara-krijimi i moduleve
te reja.
Veglat e reja te Teknologjisë
informative te zbatuara.

ATK, Doganat
MF, Policia

Sektori jo formal i reduktuar
Rritja në përdorimin e arkave
fiskale

29

Nr. i aktiviteteve të edukimit të
organizuar për brezat e rinj në
shkollat e mesme dhe
universitete mbi ekonominë
joformale

V.3

Parandalimi dhe
luftimi i korrupsionit
në prokurimet
publike

V.3.1

Forcimi i
mbikëqyrjes së
zbatimit të Ligjit për
Prokurimin Publik

Identifikimi i
subjekteve që kanë
shkelur dispozitat
ligjore dhe raportimi i
tyre te institucionet
kompetente të
zbatimit të ligjit

Në
vazhdimësi
(shqyrtim
vjetor)

Rritja e
bashkëpunimit dhe
efikasitetit të punës
në mes të
Administratës
Tatimore, Doganës,
Policisë, Prokurorisë
dhe Gjykatave

Në
vazhdimësi

Rritja e efikasitetit të
monitorimit gjatë
fazës së zhvillimit të
aktivitetit të prokurimit

Në
vazhdimësi
(shqyrtim
vjetor)

Doganat, ATK,

Nr. i shkeljeve të raportuara
Nr. i gjobave te shqiptuara
Numri i kallximeve penale te
përcjella ne prokurori

ATK, Doganat,
Policia, KPK,
KGJK

Nr. i rasteve të proceduara
Numri i aktakuzave
Nr. i rasteve te shqyrtuara dhe
vendimeve nga Gjykata.

KRPP

Nr. i parregullsive të zbuluara
dhe te publikuara
Nr. i raporteve të paraqitura me
rekomandime konkrete për
përmirësim
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V.3.2

Ngritja profesionale
e zyrtareve të
OSHP-se dhe
ekspertëve te
angazhuar nga

Mbikëqyrja dhe
verifikimi i eksperteve
shqyrtues dhe teknikprofesional, gjate
shqyrtimit te
ankesave lidhur me
mundësinë eventuale
te konfliktit te interesit

Ne
vazhdimësi
.

Të sigurohet zbatimi i
masave disiplinore
për ekspertët në
konflikt interesi

Në
vazhdimësi

Ndryshimi dhe
Plotësimi i Ligjit te
Prokurimit Publik dhe
Miratimi i legjislacionit
sekondar

2015-2016

Monitorimi i njoftimit
për kontrata me
theks te veçantë
kontratat me vlera të
mëdha dhe të mesme
që publikohen në ueb
faqen e KRPP-së

Në
vazhdimësi

Trajnime profesionale

Ne
vazhdimësi

OSHP

Nr. i rasteve që ishin në konflikt
të interesit që është shmangur
Nr. i angazhimeve me ekspertë
i ndërprerë në përputhje me
përcaktimin e konfliktit të
interesit

OSHP dhe
Autoritetet
Kontraktuese

Nr. i rasteve te procedura
disiplinore.
Nr. dhe lloji i masave disiplinore
të shqiptuara

KRPP

Miratimi i Ligjit
Nr. i akteve nënligjore te
miratuara.

KRPP

Nr. i njoftime për kontratë të
monitoruara
Nr. i parregullsive të raportuara

OSHP

Numri i trajnimeve
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jashtë

V.3.3

V.3.3

Ne
vazhdimësi

KRPP
OSHP

Përforcimi i
kontrollit mbi disa
procedura të
prokurimit publik
ose menaxhimit të
kontratave
veçanërisht të
ndjeshme ndaj
korrupsionit

Vendosja e sistemit
te e-prokurimit.

Rritja e
kapaciteteve
administrative dhe
aftësive kundërkorrupsion të
organeve
kompetente të
prokurimit publik
për zbatimin e
legjislacionit të
prokurimit publik

Të sigurohet trajnim
profesional për
zyrtarët e prokurimit
në institucione

Në
vazhdimësi
(shqyrtim
vjetor)

KRPP, IKAP

Ofrimi i
interpretimeve dhe
këshillave
profesionale për
prokurimin publik për
të gjitha palët e
interesuara.

Në
vazhdimësi

KRPP

Sistemi i krijuar
Nr. i akteve nënligjore të
miratuara për sistemin e eprokurimit.
Nr. i AK që aplikojnë sistemin e
e-prokurimit dhe nr. i
aktiviteteve të prokurimit të
zhvilluara përmes e-prokurimit

Nr. i trajnimeve të mbajtura
Nr. i zyrtarëve të prokurimit të
trajnuar

Nr. i interpretimeve dhe
këshillave përmes postës
elektronike
Nr. i interpretimeve dhe
këshillave përmes arkivës të
KRPP-së
Nr. i interpretimeve dhe
këshillave përmes telefonit
zyrtar të KRPP-së
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VI

VI.1

Shqyrtimi dhe
diskualifikimi
operatoreve
ekonomik nga
pjesëmarrja në
prokurim publik për
një periudhë deri në
një (1) vjeçare,
konform nenit 99.2 të
LPP-së.

Ne
vazhdimësi

OSHP

Nr. i operatoreve ekonomik te
diskualifikuar dhe periudha
kohore e diskualifikimit.

Anulimi i certifikatës
së prokurimit e
lëshuar nga IKAP,
për zyrtarët e
prokurimit.

Ne
vazhdimësi

OSHP

Nr. i zyrtareve te prokurimit, të
cilëve ju është anuluar
certifikata

Zbatimi i vendimeve
të OSHP-së, nga ana
e autoriteteve
kontraktuese dhe
shqyrtimi i gjobave.

Ne
vazhdimësi

OSHP

Nr. i autoriteteve kontraktuese
te cilat nuk kane zbatuar
vendimin e OSHP-se dhe nr. i
gjobave te shqiptuara , duke
përfshirë vlerën

Zvogëlimi/thjeshtëzim
i procedurave te
regjistrimit te biznesit

Në
vazhdimësi

MTI

Nr. i dokumenteve për
zvogëlimin e një biznesi

SEKTORI PRIVAT/AKTIVITETET AFARISTE

Zvogëlimi i
rreziqeve për
korrupsion
nëpërmjet
përmirësimit të

VI.1.1

Krijimi dhe
përmirësimi i
infrastrukturës
ligjore të biznesit
në përputhje me
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mëtejshëm të
rregullave për
regjistrimin e
biznesit

standardet e BE

VI 1.2

Ndërgjegjësimi dhe
Ndërtimi i
Kapacitetit
Institucional

Kontrolli rutinë i
aktiviteteve nga
bizneset ne raport me
konformitetin e
produkteve dhe
operimit te bizneseve

Në
vazhdimësi

Takimet e grupit
ndërministror për
reformën e
përmirësimit të
kushteve për biznes

Ne
vazhdimësi

Shpallja publike e
rregullave për
regjistrimin e
bizneseve si dhe te
gjitha shërbimeve qe
ofrohen ne One Stop
Shop-et e ARBK-se

Në
vazhdimësi

MTI, ATK,
Shoqëria civile

Nr. i kontrolleve rutinë të kryera
Nr. i parregullsive të
identifikuara
Nr. i rasteve të zbuluara të
bizneseve që operojnë
ilegalisht
Nr. i masave te ndërmarra

MTI në
bashkëpunim me
ministritë e linjës

Nr. i takimeve të mbajtura

MTI,

Rritja e regjistrimit të shpejtë
dhe të saktë të biznesit

Nr. i iniciativave konkrete
kundër-korrupsion të ndërmarra
nga ministritë e linjës

Nr. i aktiviteteve për informim
publik për rregullat e regjistrimit
te bizneseve
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VI.2

Promovimi dhe
rritja e përpjekjeve
të përbashkëta
kundër-korrupsion
në mes të sektorit
privat, sektorit
publik dhe
shoqërisë civile

VI.2.1

VI.2.2

Përmirësimi i
dialogut kundërkorrupsion në mes
të sektorit privat,
sektorit publik dhe
Shoqërisë Civile që
bën që administrata
publike t'u përgjigjet
nevojave të biznesit

Dialogu i
shëndoshë dhe
produktiv në mes të
sektorit publik dhe
privat për
konkurrencën e lirë,
me shoqëri civile si
ndërmjetës - dhe
shpesh si iniciator i
këtij dialogu

Të reduktohen
ndjeshëm barrierat
për biznes dhe për të
siguruar rregulla të
barabarta
konkurrence për
operatorët e biznesit
vendas dhe të huaj,
bazuar në
përkufizimin e duhur
të abuzimit me
pozitën dominuese

Në
vazhdimësi

Organizimi i
fushatave të
specializuara për
bizneset dhe debate
publike dhe
prezantim i rregullave
të konkurrencës së
drejtë në BE

Në
vazhdimësi

Mbështetja dhe
miratimi i nismave
lokale për ngritjen
dhe zhvillimin e
zonave ekonomike

Ne
vazhdimësi

MTI
Komisioni i
Konkurrencës,
Konkurrencës
Shoqëria civile

Rregullimet ligjore për mos
keqpërdorim të monopolit në
treg
Nr. i raporteve të abuzimit me
pozitën dominuese
Nr. i sanksioneve për abuzim
me pozitën dominuese

Komisioni i
Konkurrencës
MTI
Shoqëria civile

Nr. i operatorëve ekonomik që
kanë filluar të sillen në
përputhje me rregullat e
konkurrencës lojale
Nr. i fushatave te organizuara
Analiza e ndikimit me hulumtim
te opinionit publik

MTI
Kuvendet
Komunale
Shoqëria civile

Nr. i iniciativave lokale të
miratuara
Nr. i zonave ekonomike të
themeluara
Analiza e ndikimit me hulumtim
te opinionit publik
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VI.3

Promovimi dhe
zbatimi i
standardeve të
etikës së biznesit

VII

SHOQËRIA CIVILE DHE MEDIA

VII.1

Forcimi i
bashkëpunimit
ndërmjet
institucioneve
publike dhe
shoqërisë civile në
monitorimin e
zbatimit të
politikave kundërkorrupsion

VI.3.1

VII.1.1

Krijimi i mekanizmit
për monitorimin e
zbatimit të kodeve
etike të biznesit

Miratimi i
standardeve etike në
ndërmarrjet e mëdha
publike

Ne
vazhdimësi

MZHE

Nr. i ndërmarrjeve publike me
kode të etikës

Rritja të dhënave të
shoqërisë civile në
përgatitjen dhe
zbatimin e masave
të transparencës

Arritja / nënshkrimi i
Memorandumeve të
Mirëkuptimit në mes
të institucioneve dhe
shoqërisë civile për të
lejuar monitorimin e
procedurave në
shpenzimin e parave
publike

2015-2017

Shoqëria Civile
(në bashkëpunim
me institucionet
publike)

Nr. i MM të akorduara dhe
nënshkruara

Përfshirja e
përfaqësuesve të
shoqërisë civile në
monitorimin e
procedurave të
prokurimit publik

Në
vazhdimësi

Nr. i procedurave të
përbashkëta për monitorim të
nisura
Përqindja e rekomandimeve të
shoqërisë civile të zbatuara nga
institucionet publike

Shoqëria Civile

Nr. i përfaqësuesve të përfshirë
të shoqërisë civile
Nr. i procedurave të
monitoruara
Numri i ankesave te shoqërisë
civile ne procesin e monitorimit
te procedurave
Nr. i raporteve me
rekomandime konkrete për
përmirësim
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VII.2

Promovimi i
pjesëmarrjes së
shoqërisë civile në
procesin
vendimmarrës të
institucioneve
publike

VII.2.1

Rishikimi i
mundësive për
angazhimin e
shoqërisë civile ne
procesin e hartimit
te legjislacionit dhe
dokumenteve
strategjike kundër
korrupsionit

Përgatitja e analizave
dhe rekomandimeve
për plotësimin,
përmirësimin dhe
zbatimin e kornizës
ligjore dhe
institucionale kundërkorrupsion;

Në
vazhdimësi

Pjesëmarrja e
shoqërisë civile në
grupe punuese
ministrore dhe të
komisioneve të
kuvendit gjatë
hartimit dhe
ndryshimit të ligjeve

Në
vazhdimësi

Pjesëmarrja e
shoqërisë civile në
takimet dhe aktivitetet
e Kuvendi Komunal
dhe të gjitha
komisioneve të
qeverive lokale

Në
vazhdimësi

Përgatitja e analizave
dhe rekomandimeve
për qeveritë lokale
për të adresuar në
mënyrë efektive
punën e shtuar të
komisioneve në

Në
vazhdimësi

Shoqëria Civile
(në bashkëpunim
me Ministrinë e
Drejtësisë, AKK
dhe institucione
tjera)

Nr. i analizave dhe
rekomandimeve
Nr. i ligjeve të kundërkorrupsionit dhe rregullimet
institucionale të analizuara
Nr. i instrumenteve kundërkorrupsion të instaluara me
nismën e shoqërisë civile

Shoqëria Civile,
MD, Kuvendi

Nr. i grupeve të punës t në te
cilat merr pjesë shoqëria civile
Nr. i ligjeve të rishikuara dhe
përmirësuara me pjesëmarrjen
e shoqërisë civile

Shoqëria Civile
(në bashkëpunim
me Komunat dhe
MAPL)

Nr.i takimeve dhe seancave të
organeve komunale sipas
pjesëmarrjes
Nr. i iniciativave që qeveritë
lokale kanë dorëzuar dhe janë
pranuar nga shoqëria civile

Shoqëria Civile
(në bashkëpunim
me qeveritë
lokale dhe MAPL)

Nr. i dokumenteve të analizuara
dhe rekomandimeve
Nr. i iniciativave te shoqërisë
civile te pranuara dhe
implementuara nga qeveritë
lokale
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raport me interesat e
qytetarëve;

VII.3

Forcimi i punës së
gazetarisë hetuese

VII.3.1

Zhvillimi i
gazetarisë efektive
hetuese dhe
pjesëmarrja e
mediave në
kryerjen e
fushatave kundërkorrupsion

Nr. i rekomandimeve te
implementuara nga komisionet
komunale

Publikimi i rasteve të
ndërhyrjes së
paligjshme në hetimin
e lirë kundër
korrupsionit dhe
raportimi i mbi
shkeljet e kodeve të
sjelljes dhe kodit te
shërbimeve mediale
audio vizuale

Në
vazhdimësi

Ofrimi i trajnimeve
nga ekspertë në
gazetarinë hetuese

Në
vazhdimësi

AGK, KMSHK,
Shoqëria civile
KPM si
institucione
mbështetëse
KPK

Nr. i rasteve të publikuara
Nr. i shkeljeve të kodit të sjelljes
Nr. i sanksioneve të shqiptuara
Nr. i ndërhyrjeve të paligjshme
të grupeve të ndryshme të
interesit në politikat redaktuese
të medies;

AGK
Shoqëria civile

Nr. i trajnimeve të ofruara
Nr. i gazetarëve të trajnuar
Nr. i rekomandimeve të nxjerra
si rezultat i trajnimit

Ngritja e kapaciteteve
të gazetarëve që
trajtojnë korrupsionin
në bazë të praktikave
më të mira
profesionale, me
fokus në balancimin
ndërmjet lirisë së
shtypit dhe raportimit
objektiv

Në
vazhdimësi

AGK
Asociacioni i
gazetarëve të
mediave të
shkruara
KPM,AKK
Policia,
Shoqëria Civile

Nr. i raporteve objektive të
rasteve të korrupsionit nga
gazetarët
Nr. i Informatave kthyese nga
shoqatat e gazetarëve dhe
medieve për përmirësimin në
marrëdhëniet midis organeve
shtetërore dhe medieve
Nr. i ankesave te trajtuara dhe
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lloji i masave sanksionuese te
shqiptuara

VII.4

Rritja e nivelit të
bashkëpunimit
midis institucioneve
publike, shoqërisë
civile dhe medieve
në rritjen e
ndërgjegjësimit mbi
korrupsionin

VII.4.1

Institucionalizimi
aktiviteteve për
ngritjen e vetëdijes
kundër-korrupsion

Organizimi i
ngjarjeve, duke
siguruar çmime për
inkurajimin e
raporteve të mira
gazetareske në
fushën e kundërkorrupsionit.

Në
vazhdimësi

Zbatimi i fushatave të
ndërgjegjësimit në
lidhje me dëmin që
është shkaktuar nga
aktet e korrupsionit

Në
vazhdimësi
(shqyrtim
vjetor)

AKK, AGK,

Nr. i raportimeve të marra nga
organizatorët
Rritja e cilësisë së raportimit
mbi korrupsionin
Fituesit të çmimit ti ofrohet për
të bërë shpërndarje
ndërkombëtare dhe në rajonin e
gjerë të tregimit të vet

AKK, Shoqëria
Civile, media

Nr. i ngjarjeve të kryera
Nr. i pjesëmarrësve që në
mënyrë aktive kanë sjellë të
dhëna për korrupsion
Analize dhe hulumtime te
opinionit për ndikimin e
fushatave te ndërgjegjësimit

Zbatimi i hulumtimit
të perceptimit publik
për nivelin e
korrupsionit, për të
krijuar një tablo më
realiste

Në
vazhdimësi
(shqyrtim
vjetor)

Shoqëria Civile,
AKK, Policia

Nr. i raporteve të hulumtim të
publikuara
Analize e raporteve te
hulumtimit te perceptimit publik
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VII.5

Mundësimi i
bashkëpunimit me
institucionet
relevante vendore
dhe ndërkombëtare
dhe mekanizmat
për harmonizimin e
kuadrit ligjor kundër
korrupsionit

VII.5.1

Përfshirja e
shoqërisë civile në
transpozimin
ndërkombëtar të
standardeve
kundër-korrupsion

Shoqëria Civile

Formimi i grupeve
këshillimore të
përbëra nga
përfaqësues të
shoqërisë civile,
media dhe
institucionet, për të
rritur aktivitetet në
luftën kundër
korrupsionit

Në
vazhdimësi
(shqyrtim
vjetor)

Nr. i grupeve të formuara

Pjesëmarrja aktive në
takimet
ndërkombëtare dhe
rajonale

Në
vazhdimësi

AKK
Shoqëria civile

Nr. i pjesëmarrjes ne takime
ndërkombëtare

Sigurimi i analizës
për ndikimin e
përpjekjeve
ndërkombëtare
kundër-korrupsion në
Kosovë, si dhe
harmonizimin e
legjislacionit kundërkorrupsion me
konventat dhe ligjet
ndërkombëtare

Në
vazhdimësi

MD, Shoqëria
Civile, AKK,

Raportet e rregullta 6 mujore të
nxjerra.

Nr. i aktiviteteve të përbashkëta
të kryera
Analize e ndikimit te grupeve
këshillimore

40

VIII. BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

VIII.1

VIII.2

VIII.3

Pjesëmarrja
aktive në punën e
organizatave
ndërkombëtare
dhe rajonale dhe
iniciativat në
fushën e kundërkorrupsionit

VIII.1.1

Forcimi i
bashkëpunimit
operacional me
shtetet dhe
organizatat tjera,
dhe duke
përdorur praninë
e EULEX-it për të
përmirësuar
kapacitetet e
brendshme për
operacionet
ndërkombëtare
kundërkorrupsion

Përmirësimi i
bashkëpunimit
nëpërmjet
zbatimit të
aktiviteteve
konkrete kundërkorrupsion,

AKK
MIE,
MD,IPK,MPB,
KGJK, Policia,
Doganat

Nr. i aktiviteteve ndërkombëtare
në të cilat institucionet e
Kosovës morën pjesë

Në
vazhdimësi

Policia, MD,
AKK

Nr. i operacioneve të realizuara

Në
vazhdimësi

AKK
(MD, Policia, IPK,
Doganat)

Nr. i marrëveshjeve të
nënshkruara të bashkëpunimit

Bashkëpunimi me
mekanizëm
ndërkombëtar në
dobi të praktikave
më të mira në
luftimin dhe
parandalimin e
korrupsionit

Pjesëmarrja në
takimet
ndërkombëtare dhe
rajonale të
organizuara nga
Këshilli i Evropës,
OECD, UNDP dhe
rrjeteve rajonale
kundër të korrupsionit

Në
vazhdimësi
(shqyrtim
vjetor)

VIII.2.1

Bashkëpunim
intensiv me
mekanizmat
kundër-korrupsion
rajonal dhe të
vendeve të tjera në
luftën kundër
korrupsionit

Operacione të
përbashkëta kundër
krimit ekonomik,
korrupsionit dhe
krimit të organizuar

VIII.3.1

Zhvillimi dhe forcimi
i bashkëpunimit me
institucionet e
vendeve të tjera që
janë të përfshira në
luftën kundër
korrupsionit

Nënshkrimi dhe
zbatimi i
marrëveshjeve
bilaterale për
bashkëpunim në
luftën kundër
korrupsionit në mes

Nr. i rekomandimeve të nxjerra
nga organizatat ndërkombëtare
për Kosovën dhe zbatimi efektiv
nga institucionet e Kosovës
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zbatimi dhe lidhja
e marrëveshjeve
të reja

institucioneve
përkatëse të Kosovës
dhe homologëve të
tyre në rajon dhe
vendet anëtare të BE
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