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Shqipëri
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Kohëzgjatja

30 muaj (1 shtator 2009 – 29 shkurt 2012)

INFORMACION I PËRGJITHSHËM DHE JUSTIFIKIMI
Qeveria e Shqipërisë shpreh angazhimin e saj për të zbatuar në mënyrë aktive strategjinë e saj kundër korrupsionit si pjesë
e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI). Miratimi i Strategjisë së re Ndërsektoriale për Parandalimin
dhe Luftën kundër Korrupsionit dhe për Qeverisje Transparente 2008-20131 është qartazi një zhvillim pozitiv dhe vetë
strategjia është shumë ambicioze. Strategjia ka si synim të ulë në mënyrë të vazhdueshme dhe të qëndrueshme
korrupsionin, duke rritur integritetin e institucioneve dhe nxitur mirëqeverisjen dhe transparencën.
Gjithsesi, Strategjia duke qenë një instrument afatgjatë, duhet të zbatohet në mënyrë korrekte në mënyrë që të sjellë një
ndryshim pozitiv në situatën e korrupsionit në vend. Si rezultat, qeveria duhet të bëjë përpjekje, me mbështetjen e
komunitetit ndërkombëtar, për të mbajtur angazhimin për të luftuar aktivisht korrupsionin. Plani i Integruar i Veprimit
për 2009-ën, i hartuar për të zbatuar Strategjinë Ndërsektoriale, mendohet të përmbledhë plane veprimesh sektoriale të
zhvilluara nga institucione të ndryshme. Gjithsesi, nuk është e qartë se si mendohet të koordinohet në nivelin kombëtar
zbatimi i këtyre planeve si dhe përparësitë e identifikuara.
Strategjia përfaqëson gjithashtu një përgjigje të Qeverisë ndaj Raportit të Raundit të Dytë të Vlerësimit të Përputhshmërisë
së GRECO-s për Shqipërinë, të miratuar në tetor 20072. Më tej, ajo përfaqëson një mjet për zbatimin e Marrëveshjes së
Stabilizim Asociimit (MSA)3 dhe të Partneritetit Evropian për Shqipërinë. Sipas Nenit 4 të Marrëveshjes së StabilizimAsociimit (MSA), Shqipëria angazhohet të vazhdojë dhe të forcojë bashkëpunimin dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë me
vendet e tjera të rajonit, duke përfshirë dhe nivel të përshtatshëm të marrëveshjeve të ndërsjellta në lidhje me lëvizjen e
njerëzve, mallrave, kapitalit dhe shërbimeve si dhe zhvillimin e projekteve të një interesi të ndërsjelltë, të veçanti ato që
lidhen me luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit, pastrimit të parave, migracionit të paligjshëm, trafikimit, etj. Ky
angazhim përbën një faktor kyç në zhvillimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimin ndërmjet palëve, dhe në këtë mënyrë
kontribuon për stabilitetin rajonal.
Si rezultat, projekti i ndihmës teknike ka si synim të japë kontributin e tij për një zbatim më të mirë të masave/objektivave
të parashikuara nga dokumentet strategjike të sipërpërmendura, si dhe do të shërbejë si një instrument për të ofruar dhe
mbështetur reformat dhe ndërhyrjet në fushat e mëposhtme:
 Zbatimin e politikave dhe strategjive kundër korrupsionit (Strategjia kundër Korrupsionit dhe Plani i Veprimit 20072013);
 Hartimin/ofrimin e opinioneve të ekspertëve dhe mbështetje teknike për legjislacionin kundër korrupsionit, në
përputhje me standardet ndërkombëtare;
 Nxitjen dhe pjesëmarrjen e shoqërisë civile në monitorimin dhe zbatimin e iniciativave kundër korrupsionit;
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Rritjen e kapaciteteve të agjencive kundër korrupsionit dhe të zbatimit të ligjit dhe të gjyqësorit për të siguruar se ato
plotësojnë në mënyrë efektive detyrimet e tyre sipas ligjeve në fuqi dhe zbatojnë praktikat më të mira
ndërkombëtare;
Kontributin për parandalimin e korrupsionit në sektorin e arsimit duke përmirësuar transparencën,
përgjegjshmërinë dhe pjesëmarrjen sociale në sistemin e arsimit;
Kryerjen e analizave të rrezikut dhe rritjen e ndërgjegjësimit në lidhje me mundësitë e korrupsionit në sistemin
arsimor;
Ofrimin e mekanizmave për të rritur integritetin dhe për të rregulluar konfliktet e interesit në lidhje me
administrimin e stafit në sistemin arsimor;
Zhvillimin e moduleve arsimore kundër korrupsionit për shkollat fillore dhe të mesme.

OBJEKTIVAT, REZULTATET DHE AKTIVITETET

Objektivi i përgjithshëm: Dhënia e kontributit për demokracinë dhe shtetin e së drejtës
nëpërmjet parandalimit dhe kontrollit të korrupsionit
Qëllimi 1: Rritja e zbatimit të politikave dhe strategjive kundër korrupsionit (Strategjia kundër Korrupsionit dhe Plani i
Veprimit 2007-2013) në përputhje me rekomandimet e GRECO-s dhe MONEYVAL-in dhe angazhimet e Partneritetit
Evropian
Rezultati 1.1

Ofrimi i mjeteve dhe mekanizmave për të siguruar zbatimin e strategjisë kundër korrupsionit dhe planin e
veprimit në përputhje me rekomandimet dhe praktikat më të mira të GRECO-s
ANALIZA TE RREZIKUT/SONDAZHE
Aktiviteti 1.1.1
Identifikohen sektorët dhe institucionet për analizën anti-korrupsion të rrezikut, bazuar në kritere të qarta si
shkalla e kontakteve ndërmjet qytetarëve dhe zyrtarëve publikë, mbulimit gjeografik ose madhësia e buxhetit.
Aktiviteti 1.1.2

Bëhet vlerësim paraprak (në vijim të identifikimit të institucioneve nën 1.1.1) nga organizatat e shoqërisë civile
dhe ekspertët e sektorëve dhe institucioneve të identifikuara për analiza anti-korrupsion të rrezikut, përfshirë
identifikimin e burimeve të informacionit për kryerjen e vlerësimeve dhe analizave të rreziqeve.

Aktiviteti 1.1.3

Kryhen vlerësimet dhe analizat e rreziqeve për institucionet dhe sektorët e identifikuar dhe metodologjia për
vlerësimin e rreziqeve paraqitet tek DKBAA.

Aktiviteti 1.1.4

Ndërmerren sondazhe të pikësynuara në dy prej institucioneve të përzgjedhura, si mjet nëpërmjet të cilit Qeveria
përcakton impaktin e strategjisë dhe plan veprimit dhe harton politikat e nevojshme.

Aktiviteti 1.1.5

Shqyrtohen dhe analizohen rezultatet e inspektimit tematik të gjykatave shqiptare nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë,
me synimin për të identifikuar fushat prioritare për trajnim dhe, sipas nevojës, për të bërë rekomandime për
reforma të tjera legjislative ose institucionale.

IMPLEMENTIMI MBËSHTETËS I SAK/PVAK-së
Aktiviteti 1.1.6
Mbështetet zhvillimi i mëtejshëm i Strategjisë Anti-korrupsion dhe Plan Veprimit të saj (2007-2013) duke u
dhënë mbështetje dhe këshilla teknike strukturave monitoruese të saj (DKBAA).
Aktiviteti 1.1.7
Ndihmohet DKBAA në drejtim të zhvillimit të planeve të punës/politikave anti-korrupsion bazuar në vlerësimet
dhe analizat e rrezikut të kryera në bazë të Aktivitetit 1.1.1, Aktivitetit 1.1.2 dhe Aktivitetit 1.1.3.
Aktiviteti 1.1.8

Mbështetet zhvillimi i treguesve për të vlerësuar / matur zbatimin e Strategjisë, Plan Veprimit dhe planeve të
punës / politikave anti-korrupsion të zhvilluara.

Aktiviteti 1.1.9

Ndihmohet DKBAA në përmirësimin e mekanizmit të bashkërendimit të përhershëm ndërmjet agjencive duke
zhvilluar dhe hartuar metodologji dhe formate të standardizuara për institucionet e Administratës Publike lidhur
me formulimin e planeve të veprimit kundër korrupsionit (përfshirë treguesit e performancës), dhe raportimin
rreth zbatimit të reformave të posaçme anti-korrupsion.
Trajnimi i personave të kontaktit në institucionet e Administratës Publike lidhur me çështje të mekanizmit të
bashkërendimit ndërmjet agjencive.
Organizohet një aktivitet vjetor për të monitoruar përparimin në zbatimin e Strategjisë dhe Plan Veprimit Antikorrupsion.

Aktiviteti 1.1.10
Aktiviteti 1.1.11

RRITJA E NDËRGJEGJËSIMIT PUBLIK
Aktiviteti 1.1.12
Rritet ndërgjegjësimi për standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira nëpërmjet publikimit dhe
shpërndarjes së dokumenteve përkatëse të Këshillit të Evropës në gjuhën shqipe.
Aktiviteti 1.1.13
Publikohen dhe shpërndahen të gjitha gjetjet e raporteve të vlerësimit dhe pajtueshmërisë të GRECO-s, me synim
ndërgjegjësimin e publikut dhe të institucioneve përgjegjëse për implementimin e Rekomandimeve të GRECO-s.
Rezultati 1.2
Aktiviteti 1.2.1

Paraqitja e propozimeve për legjislacion më të efektshëm anti-korrupsion në harmoni me standardet
ndërkombëtare.
Shqyrtohet gjendja dhe legjislacioni në fuqi në Shqipëri dhe bëhet analizë krahasuese e zgjidhjeve për trajtimin e
çështjeve të heqjes së imunitetit dhe privilegjeve të zyrtarëve të zgjedhur në rastet e pretendimeve për korrupsion,
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me qëllim që të bëhen rekomandime për të siguruar pajtueshmërinë me standardet ndërkombëtare dhe
Rekomandimet e GRECO-s.
Aktiviteti 1.2.2

Aktiviteti 1.2.3
Aktiviteti 1.2.4
Aktiviteti 1.2.5
Aktiviteti 1.2.6
Aktiviteti 1.2.7

Aktiviteti 1.2.8

Shqyrtohet kuadri ligjor dhe institucional për rregullimin dhe mbikëqyrjen e financimit të partive politike dhe
përfaqësuesve të zgjedhur, përfshirë dhënien e rekomandimeve për amendamente të Ligjit për Partitë Politike, dhe
Kodit Zgjedhor, sipas nevojave, ndër të tjera në dritën e raundit të tretë të rekomandimeve vlerësuese të GRECOs.
Jepet këshillë për amendime të legjislacionit përkatës për të vepruar në pajtim me rekomandimet e raundit të tretë
të vlerësimeve të GRECO-s lidhur me përgjegjësinë penale dhe inkriminimet.
I jepet asistencë ILDKP-s në përgatitjen e propozimeve per amendimin e legjislacionit për konfliktet e interesit
dhe deklarimin dhe kontrollin e pasurive.
Shqyrtohet Ligji ekzistues për Shërbimin Civil dhe amendamentet e propozuara të tij.
Mbështetet hartimi i instrumenteve legjislative të nevojshme, bazuar në rezultatet e vlerësimeve të kryera në bazë
të Aktiviteteve 1.2.1-1.2.5.
Përpunohet ‘matrica e pajtueshmërisë’ për legjislacionin e brendshëm, në kuadrin e instrumenteve përkatëse
ligjore ndërkombëtare të nënshkruara dhe të ratifikuara nga Shqipëria: Konventat e Këshillit të Evropës për të
Drejtën Penale dhe Civile, Konventa e Këshillit të Evropës për Pastrimin e Parave, Kontrollin, Sekuestrimin dhe
Konfiskimin e Përfitimeve nga Krimet dhe për Financimin e Terrorizmit; Konventa Evropiane për Asistencë të
Ndërsjellë në Çështje Penale.
Paraqitet metodologjia për “skanimin” e projekt ligjeve ose të legjislacionit në fuqi me qëllim identifikimin e
dispozitave që paraqesin rrezik për korrupsion (corruption proofing of legislation) dhe jepet asistencë për
hartimin e direktivave ose udhëzimeve të brendshme për të përfshirë corruption proofing në manualin ekzistues
për hartimin e legjislacionit.

Aktiviteti 1.2.9

Bëhet trajnim për corruption proofing për zyrtarët në institucione të Administratës Publike përgjegjëse për
hartimin e akteve ligjore.

Rezultati 1.3

Bërja e propozimeve për përmirësimin e legjislacionit dhe praktikës dhe rritjen e eficencës së institucioneve
kyçe në lidhje me kontrollin, sekuestrimin dhe konfiskimin e përfitimeve nga krimi dhe parandalimin e
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
Shqyrtohet legjislacioni i ri lidhur me pastrimin e parave, financimin e terrorizmit, sekuestrimin dhe konfiskimin
e përfitimeve nga krimi, për koherencën e brendshme dhe zbatueshmërinë e këtij legjislacioni në dritën e
detyrimeve të traktateve ndërkombëtare përkatëse dhe të praktikës gjyqësore shqiptare me qëllim interpretimin
koherent të dispozitave procedurale që lidhen me hetimin dhe sekuestrimin e aseteve të krimit.

Aktiviteti 1.3.1

Aktiviteti 1.3.2

Aktiviteti 1.3.3

Mbështetet hartimi i projekt akteve ligjore, nënligjore dhe propozimeve të tjera në zbatim të rekomandimeve të
MONEYVAL-it dhe të vlerësimeve të kryera në bazë të 1.3.1 për të përmirësuar Ligjin e ri për Parandalimin e
Pastrimit të Parave dhe zbatimin e tij.
Mbështetet hartimi i udhëzuesve (perfshi edhe rregulla me natyre etike nis gjykohet e nevojshme) dhe
metodologjive të përshtatura për hetimin e krimit ekonomik (përfshirë korrupsionin) dhe gjurmimin e përfitimeve
nga krimi, duke përdorur mjete hetimore të posaçme (MHP).

Aktiviteti 1.3.4

Mbështetet hartimi i udhëzuesve për zbulimin e pastrimit të parave (përfshirë tipologjitë e operacioneve) duke
përfshirë detyrat/rolet për personat dhe institucionet që kanë detyrime për të raportuar transaksionet e dyshimta,
përfshirë kontabilistët dhe auditorët privatë, sic parashikohet në rekomandimet MONEYVAL-it.

Aktiviteti 1.3.5

Mbështetet hartimi i udhëzuesve për zbatimin e memorandumeve të mirëkuptimit për persona dhe institucione që
kanë për detyrë të raportojnë transaksionet e dyshimta dhe ato të kategorisë së personave të ekspozuar politikisht
(PEP) kur kryejnë hetime për krimin financiar dhe ekonomik, për të mundësuar përmirësimin e zbatimit të
Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet ILDPA-së dhe NJHF-së dhe në harmoni me rekomandimet e
MONEYVAL-it.

Aktiviteti 1.3.6

Zhvillohet trajnim me subjekte që kanë detyrimin për të raportuar transaksione të dyshimta, lidhur me zbulimin e
transaksioneve të dyshimta, me theks të veçantë në zhvillimin e një qasjeje të bazuar tek rreziku dhe gjegjësisht
teknikat e profilizimit të klientit në përputhje me Plan veprimin e DPPP-së.

Aktiviteti 1.3.7

Mbështetet hartimi i udhëzuesve dhe metodologjive për bashkëpunimin ndërkombëtar lidhur me konfiskimin
ndërkufitar të përfitimeve nga krimi, duke marrë parasysh procedurat e posaçme penale.

Rezultati 1.4

Rritet pjesëmarrja e organizatave të shoqërisë civile në promovimin dhe monitorimin e zbatimit të nismave
anti-korrupsion, dhe kryhen sondazheve të pavarura periodike dhe tematike.
Jepen rekomandime dhe mundësohen konsultime publike dhe debate të organizuara me OJF për reformat antikorrupsion që synojnë të mbështesin nismat ligjore dhe institucionale anti-korrupsion.
Jepet asistencë në vendosjen e mekanizmit (rrjetit) për bashkërendimin e shkëmbimit të informacionit dhe
aktivitetet për OJF-të që veprojnë në fushën e politikave anti-korrupsion.

Aktiviteti 1.4.1
Aktiviteti 1.4.2
Rezultati 1.5

Forcimi i kapaciteteve të agjencive anti-korrupsion, agjencive të zbatimit të ligjit dhe të gjyqësorit për të
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siguruar përmbushjen me eficencë të detyrimeve të tyre në bazë të ligjeve në fuqi, dhe zbatimin e
praktikave më të mira ndërkombëtare.
Aktiviteti 1.5.1

Aktiviteti 1.5.2
Aktiviteti 1.5.3

Aktiviteti 1.5.4

Aktiviteti 1.5.5

Aktiviteti 1.5.6

Aktiviteti 1.5.7

Aktiviteti 1.5.8
Qëllimi 2
Rezultati 2.1

Mbështetet përpunimi dhe zbatimi i planeve të trajnimit (dhe materialeve të trajnimit) për Konfliktin e Interesave
dhe Kontrollin për inspektorët e ILDKP-së dhe zyrtarë të tjerë dhe bëhet trajnimi i grupeve bërthamë të trajnuesve
vendorë.
Mbështetet Drejtoria e Marrëdhënieve Publike e ILDKP-s në organizimin e fushatave me median në lidhje me
çështjet e parandalimit dhe kontrollit të konfliktit të interesit.
Mbështetet ILDKP në përpilimin e udhëzuesve që do të shpien në përmirësimin e mirëmbajtjes, menaxhimit
dhe/ose shkëmbimit të bazave publike të të dhënave, dhe rritjen e bashkëpunimit me NJHF-në dhe agjenci të tjera
përkatëse dhe/ose bazat e të dhënave (përfshirë ato ndërkombëtare nëse shihet e nevojshme) në 3 fusha
(Komponentë) të përzgjedhura nga fushat e mëposhtme dhe fusha të tjera të lidhura me to:
1. Baza e të dhënave e pasurive të paluajtshme;
2. Doganat
3. Taksat dhe tatimet
4. Regjistrimi i automjeteve
5. Baza e të dhënave e ALUIZNI-it (Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të
Zonave/Ndërtimeve Informale).
Mbështetet Shkolla e Magjistraturës, ish struktura e Akademisë së Policisë dhe njësi të tjera përkatëse të trajnimit
në përpunimin dhe zbatimin e planeve të trajnimit (si në drejtim të metodave ashtu dhe të përmbajtjes së trajnimit)
për agjencitë e zbatimit të ligjit (perfshi Sherbimin e Kontrollit te Brendshem ne Ministrine e Brendshme) ,
prokurorët, gjyqtarët në këto fusha:
1. Hetimi i korrupsionit
2. Hetimi i pastrimit të parave
3. Zbulimi përfitimeve nga krimi—aspektet e hetimit dhe sekuestrimit të përfitimeve nga krimi dhe
bashkëpunimi ndërkombëtar për këto çështje.
Mbështetet sigurimi i literaturës së huaj, shkëmbimit të informacionit dhe përvojave për rritjen e aftësive
pedagogjike të trajnuesve të Shkollës së Magjistraturës nëpërmjet organizimit të vizitave studimore dhe
aktiviteteve të trajnimit pranë institucioneve homologe në Europë.
Kryhet trajnim për inspektorët e ILDKP-s, zyrtarët e AAPSK-së dhe zyrtarë të tjerë të zbatimit të ligjit (perfshi
oficerët e doganave dhe tatimeve, prokurorët dhe oficerët e policise gjyqesore) që kanë përgjegjësi për
sekuestrimin/konfiskimin e aseteve, në lidhje me
i)
hetimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit ekonomik,
ii)
hetimin e veprave penale të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, dhe
iii)
zbulimin e përfitimeve nga krimi; dhe
iv)
trajnimin e trajnuesve.
Paraqitja e udhëzuesve dhe trajnimit për kontabilistët dhe auditorët privatë se si të identifikojnë shenja të
korrupsionit dhe të përfitimeve prej tij dhe t’i raportojnë këto gjetje, si pjesë e aktiviteteve të tyre profesionale,
nëpërmjet kurrikulave të ITAP dhe programeve të zhvillimit të trajnimeve, bazuar në marrëveshjen midis ITAP-it
dhe shoqatave profesionale përkatëse.
Trajnohen zyrtarët e pushtetit vendor për etikën dhe zbatimin e Ligjit për Konfliktin e Interesit nëpërmjet
kurrikulave ITAP dhe programeve të zhvillimit të trajnimeve për trajnerët.
Dhënia e kontributit për parandalimin e korrupsionit në sektorin e arsimit duke përmirësuar
transparencën, përgjegjshmërinë dhe pjesëmarrjen sociale në sistemin arsimor.
Kryhen analiza të rrezikut dhe rritet ndërgjegjësimi në lidhje me mundësitë e korrupsionit në sistemin
arsimor.

Aktiviteti 2.1.1

Kryhet analiza e rrezikut për të identifikuar rreziqet e korrupsionit brenda sistemit arsimor, përfshirë por jo
kufizuar në, këto fusha: qeverisje dhe financim; politikat për personelin, përfshirë statusin, rekrutimin, zhvillimin,
vlerësimin dhe rregullimin e sjelljes; prokurimi/vleresimi i teksteve, procesi arsimor (pranimet e studentëve,
mësimdhënia, testet dhe provimet, vlerësimi i nxenesve, mësimdhënia private); mekanizmat e zgjidhjes (përfshirë
mekanizmat e ankimit).

Aktiviteti 2.1.2
Aktiviteti 2.1.3

Publikimi, shpërndarja dhe rritja e ndërgjegjësimit publik për rezultatet e analizave dhe raportit të vlerësimit.
Diskutim specialistësh lidhur me identifikimin e masave të rekomanduara dhe zgjidhjeve të mundshme për
politikë-bërësit, bazuar në rezultatet e raportit të analizës dhe vlerësimit.
Vlerësimi/Vijimësia për çështjet e vlerësimit të rrezikut, të identifikuara në raportin fillestar, me qëllim që të
përcaktohet përparimi i bërë (para përfundimit të Projektit).

Aktiviteti 2.1.4
Rezultati 2.2

Mekanizmat e disponueshëm për të rritur integritetin dhe për të rregulluar konfliktet e interesit
në lidhje me administrimin e stafit në sistemin arsimor.
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Aktiviteti 2.2.1

Identifikimi i alternativave për politikat për të përfshirë kriteret dhe procedurat e standardizuara për rekrutimin,
emërimin dhe përparimin e mësuesve dhe stafit arsimor-edukativ.

Aktiviteti 2.2.2

Shqyrtim i projekt Kodit të Sjelljes për Arsimtarët dhe, nëse shihet e përshtatshme, projekt-Urdhri për Arsimtarët
në sektorin e arsimit dhe raport vleresimi mbi masat disiplinore te stafit edukues.

Aktiviteti 2.2.3

Përpunimi i legjislacionit parandalues anti-korrupsion/legjislacionit dytësor dhe direktivave për lejimin,
rregullimin dhe kontrollimin e institucioneve private të arsimit, përfshirë mësimdhënien private.

Rezultati 2.3
Aktiviteti 2.3.1

Zhvillimi i moduleve të edukimit anti-korrupsion për shkollat e ciklit të ulët dhe të mesëm.
Zhvillimi i kuadrit të termave, qeverisjes dhe koncepteve etike anti-korrupsion që duhet përfshirë në programet e
edukimit me vlerat e qytetarisë.

Aktiviteti 2.3.2

Zhvillimi i moduleve të edukimit anti-korrupsion për përfshirje në edukimin e qytetarisë në programet studimore
të shkollave të ciklit të ulët dhe të mesëm.

Aktiviteti 2.3.3

Pilotimi i përdorimit të moduleve të edukimit anti-korrupsion.

PARTNERËT/PËRFITUESIT
Partnerët kryesorë të projektit nga pala shqiptare do të jenë Departamenti i Kontrollit të Brendshëm Administrativ dhe
Antikorruptionit (DKBAA) në Këshillin e Ministrave dhe Ministria e Arsimit. Përfituesit e projektit/grupet e synuara do
të përfshijnë:
•
Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive
•
Ministrinë e Drejtësisë
•
Departamentin e Parandalimit të Pastrimit të Parave4
•
Agjencitë e zbatimit të ligjit
•
Prokurorët dhe gjyqtarët (Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm dhe Këshillin e Lartë të Drejtësisë)
•

Auditorët dhe kontabilistët e pavarur dhe institucionet financiare me detyrime raportimi

ZBATIMI
Ekipi i Projektit në Tiranë, Shqipëri, përbëhet nga një Drejtues i Projektit (TL), një Këshilltar Afatgjatë (LTA) dhe një
Koordinator i Projektit (LPO). Ekipi me zyrë në Tiranë do të punojë në mënyrë të drejtpërdrejtë me përfituesit dhe do të
udhëzohet e do të mbështetet nga dy anëtarë të Sekretariatit te Këshillit të Europës në Strasburg, Francë. I gjithë ekipi do
të jetë përgjegjëse për menaxhimin e projektit dhe zbatimin e aktiviteteve të projektit në Shqipëri në emër të Këshillit të
Evropës. Personi ndërlidhës i caktuar nga qeveria do të jetë një ndër ekspertët e lartë të DKBAA-së. Ai/ajo do të luajë rolin
e perfaqësuesit të partnerit kryesor në organizmin e aktiviteteve të projektit në emër të autoriteteve shqiptare.
Mbikëqyrja e përgjithshme e menaxhimit të projektit do të bëhet nga Njësia e Luftës kundër Korrupsionit dhe e
Mashtrimit në Departamentin e Shoqërisë së Informacionit dhe Veprimit kundër Krimit, Drejtoria e Bashkëpunimit,
Drejtoria e Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut dhe Çështjet Ligjore (DG-HL) e Këshillit të Evropës në Strasburg. Një
Koordinator Projekti në Strasburg do të caktohet të mbikqyrë zbatimin e projektit dhe të ndjekë përditë veprimet si dhe të
ndihmojë skuadrën e Tiranës. Një Plan Pune dhe një Kalendar Aktivitetesh që përfshin të gjithë veprimet e projektit,
angazhimin e konsulentëve/ekspertëve afatshkurtër ndërkombëtarë dhe vendas dhe institucionet përgjegjëse të qeverisë
do të bëhet i disponueshëm pas fazës fillestare. Këshilli i Evropës do të sigurojë pjesëmarrjen aktive të aftësive lokale
profesionale, kur ka të tilla, si dhe një përzierje të përshtatshme të ekspertëve europianë dhe vendas në të gjitha aktivitetet
e projektit. Të gjithë ekspertët lokalë duhet të jenë të pavarur dhe nuk duhet të kenë konflikt interesi.
INFORMACION KONTAKTI

Strasbourg (Francë)
Corruption and Fraud Unit (CFU)
Economic Crime Division (ECD)/Directorate of Cooperation
DGHL , Council of Europe
F-67075 Strasbourg, Cedex FRANCE
Tel: +33 3 88 41 26 29; Fax: +33 3 90 21 5650
lado.lalicic@coe.int / www.coe.int/economiccrime
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Tiranë (Shqipëri)
PACA Project Team
Council of Minister’s Building
Bulevardi “Deshmoret e Kombit”; Nr. 1, 1000
Tirana, Albania
Tel: + 355 4 224 7080
arben.lila@coe.int

Departamenti për Parandalimin e Pastrimit të Parave funksionon brenda Ministrisë së Financës
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