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Komisiooni Qendrorr i Zgjedhjeeve, mbajti m
mbledhjen e 33-të kë krryesuar ngaa znj. Valdette Daka, e
cila filliimisht tha see, do të paraaqesë raportt lidhur me vvizitën në B
Bruksel. Ndëërkaq, mbleedhja filloi
me paraaqitjet e aktiiviteteve të të SKQZ-së. Kryesheffi, Enis Haliimi, tha se, po
p shqyrtohhen dhe po
analizohhen nominimet e KKZ
Z-ve, dhe ëështë duke u prodhuarr Lista vottuese. Po ashtu, janë
draftuarr specifikat e Listës Koomunale Vottuese dhe L
Listës Qendrrore. Kemi bbërë edhe njjë kërkesë
në Këshhillin Gjyqëësor për perrsonat që u është marrrë aftësia e veprimit peersonave, m
me vendim
gjyqësor të formëss së prerë. Janë hartuar Draf meemorandumet për votim
met e persoonave me
nevoja të veçantaa që, do ttë nënshkruuhet me M
Ministrinë e Drejtësissë dhe Minnistrinë e
Shëndettësisë.
KQZ, ka
k shqyrtuarr gjerësisht ppërgatitjet ppër emërimiin e Komisiioneve Kom
munale Zgjeedhore për
Zgjedhjet Lokale 2013. Në debbat, kanë maarrë pjesë: A
Alban Krasnniqi, Enis H
Halimi, Hakii Krasniqi,
Florian Dushi, Ilir G
Gashi, Valddete Daka, Binak
B
Vishajj dhe Bajram
m Ljatifi.
Pas kësaaj pike, KQ
QZ ka shqyrttuar dhe mirratuar Strateegjinë e Infformimit Pubblik për zgjjedhjet e 3
nëntoritt 2013. Rapportin e detaj
ajuar lidhur m
me Informim
min Publik,, e ka paraqiitur, Adnan Rrustemi,
zyrtar i Departamenntit të Shërbbimit Votuees. Strategjiaa, si qëllim ka informim
min e votueesve për të
gjitha faazat, rolin e votuesve, të
t drejtat, dhhe synon të rrisë pjesëm
marrjen në zzgjedhje, të inkurajojë
kategoriitë e ndryshhme për të ddalë në zgjeedhje, grupeet gjinore ettj. KQZ, m
miratoi Strategjinë për
Informim
m Publik, ddhe kërkoi që
q për Inforrmim Publikk të përcaktoohen kritereet dhe përm
mes tyre, ta
siguroj operatorin
o
e
ekonomik
i ccili, ofron kkushte dhe kkualitet.
KQZ, nnë këtë mbledhje kërkooi nga SKQ
QZ që të shhqyrtohet m
mundësia e sigurimit tëë Qendrës
Medialee për zgjedhhjet sa më affër selisë së KQZ-së.
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