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KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

RENDI I DITËS 

MBLEDHJA PLENARE 

 30 SHTATOR 2020 

  

Informacion mbi mbledhjen; 

 

 Dita/Data:   E Mërkurë, 30.09.2020 

 Ora:   13:00 

 Kohëzgjatja:  --------- 

 Modaliteti:             Online 

 Thirrur nga:   Kryetari  

  Pjesëmarrësit:  Anëtarët 

 

Kjo mbledhje do të organizohet online në lidhje Zoom me të gjithë anëtarët e Këshillit, si 

dhe të ftuar përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, programet EURALIUS dhe OPDAT 

në kushtet e distancimit social si rezultat i pandemisë COVID-19. 

 

Rendi i ditës;  

1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 23.09.2020. 

2. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje të z. Arben Dyla ”.  

3. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier të znj. Violeta Shkurta ”. 

4. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e prokurorit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë të znj. Arta Marku ”.  

5. Miratimi i projektaktit për miratimin e relacionit për verifikimin e pasurisë, figurës dhe 

integritetit si dhe kushteve të tjera ligjore të kandidatit për t’u emëruar prokuror, pas 

diplomimit në Shkollën e Magjistraturës në vitin akademik 2019-2020 z. Gazmend Frëngu. 

6. Miratimi i projektaktit për miratimin e relacionit për verifikimin e pasurisë, figurës dhe 

integritetit si dhe kushteve të tjera ligjore të kandidatit për t’u emëruar prokuror, pas 

diplomimit në Shkollën e Magjistraturës në vitin akademik 2019-2020 znj. Enkeleda 

Hoxha. 
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7. Miratimi i projektaktit për shpalljen e 2 vendeve vakante për kandidatët për prokuror. 

8. Miratimi i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit Ervin 

Beqiri. 

9. Miratimi i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit Petrit 

Hysa. 

10. Miratimi i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit Lindita 

Male ( Ziguri). 

11. Miratimi i projektaktit për mbarimin e statusit, për shkak dorëheqje, të magjistratit 

znj.Rabiana Halili, aktualisht prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Durrës. 

12. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime).  
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