
Raport për rezultatet e konsultimeve publike 

 

 

 

1. Titulli i draft aktit 

 

Projektvendimi “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Diasporën dhe të Planit 

të Veprimit 2021 – 2025” 

 

2. Kohëzgjatja e konsultimeve 

Specifikoni kohëzgjatjen e përgjithshme të konsultimeve publike në rregjistrin elektronik sa 

i përket ditëve të punës, përfshirë datën e hapjes dhe mbylljes së konsultimeve publike; nëse 

kohëzgjatja ishte më e shkurtër se 20 ditë pune e paraparë me ligj, jepni arsye për 

shkurtimin e kohëzgjatjes. 

 

Procesi i konsultimit publik kaloi nëpër tre faza kryesore: 

 

Faza e Parë ishte periudha për mbledhjen e opinioneve me shkrim nga individë dhe 

ekspertë të ndryshëm – deri në Nëntor 2019; 

Faza e Dytë ishte diskutimi në publik i projekt-dokumentit të Strategjisë Kombëtare të 

Diasporës – deri në Mars 2020; 

Faza e Tretë ishte përmbledhja dhe miratimi i Strategjisë kombëtare – deri në Qershor 

2020.  

 

Konsultimi publik ka zgjatur 30 ditë. Projekt akti është publikuar në Regjistrin Elektronik, 

RENJK nga data 30 tetor 2019 - 30 nëntor 2019, konkretisht në linkun: 

https://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/224 dhe nuk ka pasur komente.  

 

3. Metoda e konsultimit 

Listoni të gjitha metodat e konsultimit të përdorura, të tilla si konsultimet elektronike 

(Regjistri Elektronik, posta elektronike, faqet e internetit, etj.), Takimet publike, seancat e 

organeve këshilluese…, dhe siguroni informacione për afatin kohor, kohëzgjatjen dhe afatet 

e tyre. Shpjegoni se si u shpërnda informacioni mbi konsultimet e hapura, si u ftuan palët e 

interesuara të kontribuojnë. Përfshini gjithashtu aktivitete nga konsultimet paraprake nëse 

janë organizuar të tilla). 

 

Metodat e konsultimit të përdorura për projektvendimin “Për miratimin e Strategjisë 

Kombëtare për Diasporën dhe të Planit të Veprimit 2021 – 2025” kanë qenë tre: 

 

1. Përmes Regjistrit Elektronik, RENJK duke filluar nga data 30.10.2019 deri më datë 

30.11.2019.  

2. Takim  në ambientet e Ministrit të Shtetit për Diasporën, me përfaqësuesit e grupit 

ndërinstitucional të punës, të ngritur me urdhrin e kryeministrit nr. 53, datë 9.4.2020 

“Për ngritjen e grupit ndërinstitucional të punës për rishikimin e Strategjisë Kombëtare 

të Diasporës dhe Planit të Veprimit”. (takimi i parë i zhvilluar më datë 26.05.2020 dhe  

takimi i dytë u zhvillua në datën 19.06.2020). 

https://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/224


3.  Draft-Strategjia u është përcjellë në rrugë elektronike shoqatave dhe disa palëve të 

interesuara në këtë fushë të gjithë diasporën shqiptare. 

 

4. Palët e interesit të përfshira 

Listoni të gjithë palët e interesuara, qoftë organizata apo individë, të cilët kanë dhënë 

komente/kontribut në konsultimet publike përmes metodave të ndryshme të konsultimit, 

gjatë gjithë procesit të hartimit. 

Përmendni gjithashtu numrin dhe strukturën e palëve të interesuara që morën pjesë në 

takime publike ose seanca të organeve këshilluese. 

Specifikoni palët e interesuara që morën pjesë në grupin e punës për hartimin e aktit. 

 

Gjatë procesit të hartimit të Strategjisë nuk është marrë asnjë koment nga palët e interesuara 

në Regjistrin Elektronik, RENJK.  

 

Ndërkohë, në takimet e zhvilluara nga grupi i punës për rishikimin e Strategjisë Kombëtare 

të Diasporës dhe të Planit të Veprimit, i ngritur me Urdhrin Nr. 53, datë 9.4.2020 “Për 

ngritjen e grupit ndërinstitucional të punës për rishikimin e Strategjisë Kombëtare të 

Diasporës dhe të Planit të Veprimit”, u diskutua hartimi i një programi pune lidhur me 

detyrat e grupit, mbi bazën e propozimeve e diskutimeve nga anëtarët e tij, për rishikimin e 

masave të Planit të Veprimit, të cilat u paraqitën për miratim brenda muajit qershor 2020.  

Grupi u kryesua nga Ministri i Shtetit për Diasporën, dhe në përbërje të tij ishin 

zëvendësministrat në ministrinë përgjegjëse për punët e jashtme, arsimin, financat, 

turizmin, punët e brendshme, drejtësinë, shëndetësinë, bujqësinë, kulturën; përfaqësues të 

ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes dhe Akademisë së Shkencave; dhe titullari 

i INSTAT-it dhe Agjencisë Kombëtare të Diasporës. 

Palë tjetër e interesuar ishte edhe IOM, Organizata Ndërkombëtarë për Migracion, e cila 

paraqiti draftin e parë të Strategjisë të konsultuar nga ekspertët e jashtëm. Dhe më pas u 

punua nga grupi ndërinstitucional i punës “Për rishikimin e Strategjisë Kombëtare të 

Diasporës dhe të Planit të Veprimit”. 

 

 

5. Pasqyra e komenteve të pranuara me arsyetimin e komenteve të pranuara/ 

refuzuara 

Gruponi komentet/ propozimet e pranuara sipas çështjes që ato ngritën; 

      Gruponi komente të ngjashme së bashku dhe renditni palët e interesuara që i ngritën ato; 

Shpjegoni cili ishte vendimi i marrë dhe sqaroni shkurtimisht arsyet për të. 

 

Referuar të tre fazave në të cilën ka kaluar rishikimi i Strategjisë Kombëtarë të Diasporës, 

rezulton se nuk ka pasur komente në kuadër të ndryshimit të draftit të propozuar nga Ministri i 

Shtetit për Diasporën. 

 

 

 

 

 


