Plani i Punës së Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore
(Miratuar më 14 Shkurt 2018)
Pjesët thelbësore të
Hulumtimi dhe Hartimi
reformës
1.Teknologjitë e reja a) Kërkimi (Research) paraprak i dokumentacionit dhe
në procesin e votimit
praktikave ekzistuese
b) Dokumenti i analizës së politikave

Sigurimi i ekspertizës
(Ekspertizë ndërkombëtare që mbështet
zhvillimin e dokumenteve të analizës së
politikave)

Prill (Java 15)

c) Workshop teknik për Komisionin e
Posaçëm (KP), Grupin e Ekspertëve,
ekspertë të tjerë vendorë dhe
ndërkombëtarë shqyrtojnë draft –
analizën e politikave dhe synojnë të
krijojnë marrëveshje mbi opsionet.

Maj (Gjysma e
parë e muajit)

d) Dokumentet përfundimtare me opsione të analizës së
politikave për KP-në
e) Vizitat në terren dhe konsultimet teknike
f) Vendimet për modelin teknologjitë e reja në procesin e
votimit nga KP
g) KP nxjerr udhëzime për hartimin
h) Hartimi i amendamenteve legjislative, akteve nënligjore
përkatëse dhe udhëzimeve të tenderit
2. Votimi i
emigrantëve

a) Kërkimi (Research) paraprak i dokumentacionit dhe
praktikave ekzistuese

b) Dokumenti i analizës së politikave

Harku kohor

Maj (Java22)

(Ekspertizë ndërkombëtare që mbështet
zhvillimin e dokumenteve të analizës së
politikave)
Nxitja e diskutimit mbi parimet
kushtetuese në lidhje me të drejtat e
votimit dhe përfaqësimin.
c) Workshop teknik për KP-në, Grupin
e Ekspertëve, ekspertë të tjerë
vendorë dhe ndërkombëtarë

Prill (Java 15)

Qershor
(gjysma e parë
e muajit)

zhvillojnë draft - analizën e politikave
dhe zhvillojnë të krijojnë marrëveshje
mbi opsionet.
Korrik (Java
27)

d) Dokumentet përfundimtare me opsione të analizës së
politikave për KP-në
e) KP miraton strategjinë për zbatim (cikli zgjedhor
parlamentar)
f) Hartimi në fazën II të KP (pas Shtatorit)
3. Blerjen dhe shitjen
e votave

4.1 Fushatë dhe
rekomandimet
kryesore të
OSBE/ODIHR

b) Përgatitja e raportit mbi konferencën me rekomandime
c) Diskutim në KP për integrimin e luftës kundër
korrupsionit në zgjedhje
a) Grupi i ekspertëve përgatit b) tabelën e rekomandimeve
përkatëse nga OSBE/ODIHR, partitë politike dhe
shoqëria civile

d) Grupi i Ekspertëve përgatit raportin mbi workshop-in
me rekomandime
e) KP nxjerr udhëzime për hartimin
f) Hartimi i amendimeve legjislative.
4.2 Fushata në Media d) Grupi i ekspertëve përgatit b) tabelën e rekomandimeve
përkatëse nga OSBE/ODIHR, partitë politike dhe
shoqëria civile

a) Konferencë ndërkombëtare për
Maj (gjysma e
praktikat më të mira në luftën kundër dytë e muajit)
korrupsionit zgjedhor
Qershor (Java
25)

Prill (Java 14)
c) Workshop teknik për KP-në, Grupin
e Ekspertëve dhe ekspertë të tjerë
vendorë dhe ndërkombëtarë
shqyrtojnë tabelën e rekomandimeve
dhe krijojnë marrëveshje mbi
pozicionin.

Prill (mes
muaji)

Maj (Java 19)

Prill (Java 17)

c) Konference ndërkombëtare për të
Korrik
paraqitur modelet dhe praktikat më të (gjysma e parë
mira në lidhje me aksesin në kushte
e muajit)

të barabarta (koha e barabartë në
media gjatë fushatave elektorale)
d) Përgatitja e raportit mbi konferencën me rekomandime
e) KP nxjerr udhëzime për hartimin
f) Kërkon ekspertizë ndërkombëtare për
të mbështetur ekspertet legjislative
Korrik (Java kombëtare ne hartimin e
30)
amendamenteve
4.3 Financimi Politik a) KQZ koordinon përgatitjen e b) propozimeve/opsioneve (Ekspertiza ndërkombëtare i është dhënë Prill (Java 16)
për zbatimin e rekomandimeve të OSBE/ODIHR-it
KQZ-së gjatë procesit të hartimit)

4.4 Burimet e shtetit

5. Votuesi/regjistri
civil

c) Konference për të diskutuar
d) KQZ përgatit raportin mbi konferencën me
propozimet, zhvillon rekomandime.
rekomandime.
e) KP nxjerr udhëzime për hartimin
f) Hartimin e amendamenteve, akteve nënligjore përkatëse
a) Rishikim të përvojës ndërkombëtare lidhur me
mekanizmat për të luftuar abuzimin e burimeve
shtetërore, duke përfshirë modelet "caretaker"
b) Përgatitja e propozimeve/opsioneve për zbatimin e
rekomandimeve të OSBE/ODIHR-it
c) Workshop teknik për Komisionin e
Posaçëm (KP), Grupin e Ekspertëve,
ekspertë të tjerë vendorë dhe
ndërkombëtarë shqyrtojnë draft analizën e politikave dhe synojnë të
krijojnë marrëveshje mbi opsionet
d)
e)
f)
a)

Përgatitja e raportit mbi konferencën me rekomandime.
KP nxjerr udhëzime për hartimin
Hartimi i amendamenteve ligjor
Grupi i ekspertëve përgatit tabelën e rekomandimeve
përkatëse nga OSBE/ODIHR, partitë politike dhe
shoqëria civil

Prill (Java 17)Maj (Java 18)

Maj(Java 21)
Prill (Java16)

Maj (gjysma e
dytë)

Qershor (Java
25)

Prill (Java 14)

6. Administrata

b) Formon grupin e punës të stafit teknik aktual dhe atë të
mëparshëm të DPGjC dhe ekspertë të partive politike
c) Bashkëkryetarët formulojnë listën e problemeve të
hasura
d) Grupi i punës paraqet opsionet për adresimin e
problemeve
e) KP nxjerr udhëzime për hartimi
f) Hartimin e amendamentevedhe akteve nënligjore
përkatëse
a) KQZ udhëheq hartimin e b) dokumentit shpjegues për
profesionalizimin e administratës zgjedhore.

(Ekspertiza ndërkombëtare i munësohet
grupin e punës)

(KQZ-së i ofrohet ekspertizë
ndërkombëtare gjatë procesit të hartimit)
c) Workshop teknik për KP-në, Grupin
e Ekspertëve dhe ekspertë të tjerë
vendorë dhe ndërkombëtarë
shqyrtojnë konceptin dhe krijojnë
marrëveshje mbi profesionalizmin e
administratës elektorale

d) Grupi i Ekspertëve harton raporte mbi seminarin me
rekomandime për KP.
e) KP nxjerr udhëzime për hartimin
f) Hartimi i amendamenteve legjislative, akteve nënligjore
përkatëse dhe udhëzimeve plani i KQZ-së për ndjekjen
/zbatimin

Prill (Java 15)

Qershor (Java
24)
Qershor (Java
26)
Maj (Java 18)

Qershor
(gjysma e dytë)

Korrik ( java
28)

