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Punëtoria/Konferenca adoptoje konkluzionet dhe rekomandimet si vijon: 
 
 
1. Pjesëmarrësit u pajtuan në rendësin e fuqizimit të kapaciteteve të Institucioneve të Drejtësisë dhe 
Punëve të Brendshme, duke përfshire policinë, prokurorinë, gjykatat dhe institucionet e përfshira në 
qeshjet e azilit, vizave dhe migrimit,  që të regjistrojnë, raportojnë dhe shpërndajnë statistikat që janë 
ne përputhshmëri me kohen, te sakta, valide dhe në përputhshmëri me standardet ndërkombëtare dhe 
EU acquis  dhe praktikat e tanishme. 
 
2. Pjesëmarrësit rekomanduan vazhdimin e punës në zhvillimin e mëtutjeshëm të sistemit të 
statistikave të krimit dhe drejtësisë kriminale, dhe po ashtu të atyre të migrimit, azilit dhe qeshtjeve te 
vizave, duke u bazuar ne Raportin mbi Vlerësimin Teknik të UNODC dhe rekomandimet e përfshira 
në Udhëzues Programin të çdo shteti apo territori, siq eshte permisuar/rifreskuar gjate punetorise. Në 
veçanti, Grupi Udhëheqës Këshillëdhënës u zotua që të përkrahe ketë proces, duke përfshire 
angazhimin në garantimin e pjesëmarrës së personelit adekuat dhe eksperteve në trajnime për 
zhvillimin e sistemeve administrative dhe të kryerjes/mbajtjes së hulumtimeve mbi korrupsionit.   
 
3.  Pjesëmarrësit e njohën rendësin e aplikimit të principeve të përgjithshme statistikore në 
prodhimin dhe shpërndarjen e të dhënave mbi krimin dhe drejtësinë kriminale, siç janë transparenca, 
saktësia dhe përputhshmëria. Rëndësia e kontributit të Enteve/Zyrave Kombëtare të Statistikave në 
kontrollin e kualitetit dhe koordinimit ndër-institucional për raportimin kombëtar dhe ndërkombëtar të 
statistikave administrative është nxër ne pah dhe faleminderuar. Pjesëmarrësit po ashtu diskutuan dhe 
nënvizuan vlerën e veçante të hulumtimeve mbi korrupsionin dhe viktimave të krimit për përpilimin e 
politikave të bazuara mbi dëshmi/fakte si dhe vunë në pah rolin special të ZKS-ve në mbajtjen e këtyre 
hulumtimeve në baza të rregullta.       
 
 

 
4. Ne punëtori me tutje u diskutua dhe u pajtua për strukturën e indikatorëve regjionale të 
Institucioneve të Drejtësisë dhe Punëve të Brendshme  që janë në përputhshmëri me indikatorët që 
janë të përdorur zakonisht në BE dhe nivelet ndërkombëtare. Këto përfshinë indikatorët më prioritar; 
numrin e kundërvajtjeve dhe personave të raportuar, lloji i kundërvajtjeve të ndjekura penalisht dhe të 
dënuara, të dhëna mbi profilin e shkelësit dhe viktimës, numrin e raportuar të kontrabanduesve të 
emigranteve sipas shtetësisë dhe indikatorëve të ndërlidhur me korrupsion nga hulumtimet e 
popullsisë. Llojet e kundërvajtjeve të përdorura për mbledhjen e të dhënave ne Eurostat dhe Kombet e 
Bashkuara duhet të reflektojnë edhe në indikatorët regjional të Institucioneve të Drejtësisë dhe Punëve 
te Brendshme.  
 
 
5. Pjesëmarrësit u pajtuan në nevojat prioritare të trajnimit në nivelin individual dhe kombëtar për 
zhvillimin e sistemeve administrative në mbledhjen, grumbullimin, analizimin, interpretimin dhe 
shpërndarjen e të dhënave në përputhje me standardet e BE-se dhe ato ndërkombëtare. Trajnimi duhet 
të filloje në Shtator të 2010. Pjesë integrale/përbërëse e trajnimit do të jetë edhe ushtrimi pilot i 
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mbledhjes së të dhënave.  Forma e pilot ushtrimit për mbledhjen e informatave rreth indikatoreve 
prioritare do të shpërndahet gjate fazës së trajnimit në ketë projekt. Pjesëmarrësit rekomanduan që 
shtetet dhe territoret e regjionit duhet të punojnë në drejtim të arritjes së matshmerise së këtyre 
indikatorëve prioritare në terma afat-shkurtër dhe afat-mesëm.            

 
 
 


