PAMECA V

Basic data of the project

Project Components

PAMECA V project, “Consolidation of Law Enforcement Agencies
– Support to the Ministry of Internal Affairs, Albanian State Police
and Pro secutor Offices”, started in April 2017 for a duration of 40
months until August 2020.
Financing
PAMECA V is a project funded by the European Commission
under IPA 2015 for a total amount of EUR 6 mil.

PAMECA V project is organised into five activity areas corresponding to its components:
1. Fight against serious and organised crime, financial crime
and corruption
The main goal of the activities envisaged under this component is to
enhance the investigative capacities of the law enforcement agencies and
strengthen inter-institutional/interagency and international cooperation.
Key activities include support to establish a comprehensive strategic
approach to tackle organised crime, improve the legal framework, review of procedural acts/rules of criminal investigation, conduct of comprehensive analysis/assessments, joint police and prosecutors regional
trainings, train the trainers programme, tailored trainings for specific
agencies/structures, mentoring and advice, etc.
2. Fight against terrorism
The activities envisaged under this component aim primarily to
develop capacities of the key agencies involved in the fight against
terrorism. Key activities include support to develop and implement
the strategic framework, assessment of legal/institutional framework
& capacities against the background of EU/international instruments,
support to develop new special investigative techniques and collection
of evidence, develop a comprehensive training package, support for
community policing, etc.
3. Integrated Border Management
The activities envisaged under this component aim at strengthening
the Integrated Border Management capacities of ASP as well as other
agencies operating in this area. Key activities include support to improve
institutional, legislative and infrastructure framework, alignment with the
EU/Schengen Acquis, strategic management, risk management capacities,
develop trainings in line with FRONTEX CC, etc.
4. Strategic planning and coordination capacities of direct
beneficiaries
The main goal of this component is to provide support to the high
level officials to translate policy decisions into strategic and operational
plans consistent with EU integration requirements and best practices in
the area. Key activities include support to develop further target group’s
capacities to identify priorities, draft strategic and action documents,
support EU integration structures and their work practices regarding
inter-institutional cooperation, identify priorities and needs for donor
funding, improvement of IT and communication infrastructure, etc.
5. Human and financial resources, logistics and technical
resources
The main goal of this component is to assist beneficiaries improve
organisational and administrative capacities to plan and manage human, financial and technical resources more effectively and efficiently.
Key activities include support for developing procedures for implementing fair and transparent system of human resource management
practices, develop procedures and manuals for assets management
and maintenance, review of training curricula in line with CEPOL and
FRONTEX CC, budget planning and procurement support, etc.

Implementing Partners
The grant contract no. 2017/384-036 for the implementation of
PAMECA V project is awarded to the Ministry of Interior of the
Republic of Italy as the lead partner. The Ministry of Interior of the
Republic of France and the Federal Ministry of Interior of the Republic
of Austria are the other two implementing partners of the project.

Implementation framework

CONSOLIDATION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES - SUPPORT TO THE MINISTRY
OF INTERNAL AFFAIRS, ALBANIAN STATE POLICE AND PROSECUTOR OFFICES

The concept
PAMECA V is designed as an EU technical assistance project
to support and assist key Albanian law enforcement agencies in
particular Albanian State Police and prosecutor offices in achieving
their objectives and bringing their performance closer to EU
standards. The overall objective of PAMECA V project is “to improve
the capacities of the Ministry of Internal Affairs (MIA), Albanian state police
(ASP), prosecutor offices and their supporting structures in meeting their
objectives of tackling serious and organised crime and drug trafficking in
a proactive manner, and in responding to local community needs in terms
of public security and border management challenges in terms of flow of
migrants and asylum seekers”.
Project activities and beneficiaries
To meet the set objectives various types of activities are
foreseen inter alia: advisory support both technical and strategic,
legal assessments/analysis, compilations of relevant EU acquis, wide
range of trainings/workshops, practical simulation exercises at
central and local level, study visits to EU/EU MS agencies, review/
monitoring of criminal cases, site visits, etc. Cross-cutting capacity
building/development activities will be paid special attention in order
to achieve horizontal dimension across the project components. To
create synergies and avoid overlapping, close cooperation will be
established with other EU funded projects in the area of rule of law
and other internationally funded programmes.
The main beneficiaries of PAMECA V assistance are the Ministry of
Internal Affairs, the Albanian State Police, the General Prosecutor’s
Office and District Prosecutor offices. Secondary beneficiaries include
the FIU, Customs and Tax authorities, HIDAACI, Ombudsman’s
Office, Ministry of Justice, etc. The final beneficiaries are the Albanian
citizens.

This project is
funded by the
European Union

THIS PROJECT IS IMPLEMENTED BY THE MINISTRY OF INTERIOR OF ITALY
AS THE MAIN PARTNER IN CONSORTIUM WITH THE MINISTRY OF INTERIOR
OF FRANCE AND THE FEDERAL MINISTRY OF INTERIOR OF AUSTRIA

Methodology
The implementation approach will be focused on supporting
the capacity-building/development needs of the main beneficiaries
to ensure long term sustainability of the projects outputs. The
methodology to be applied for the execution of the action consist
of six successive steps: i) initial gap analysis for each activity planned;
ii) identification of critical issues; iii) advisory support/implementing
assistance; iv) monitoring of the absorbing capacities; v) mix activities;
vi) review of all the steps of the assistance cycle.

Contact details of the Project:
PAMECA V
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë
Bulevardi “Bajram Curri”, Tirana, Albania
P.O. Box 8367
Tel/Fax: + 355-4-2274783
Email: info@pameca.org.al
Website: www. pameca.org.al

This publication is produced with the assistance of the European Union.The contents of this publication are the sole responsibility of the implementing partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
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Të dhëna për Projektin

Komponentët e Projektit

Projekti PAMECA V, “Konsolidimi i Agjencive Ligjzbatuese –
Mbështetje për Ministrinë e Punëve të Brendshme, Policinë e Shtetit
dhe Prokurorinë”, ka nisur në prill 2017 dhe do të zgjasë 40 muaj,
deri në gusht 2020.

Projekti PAMECA V është i organizuar në pesë fusha veprimtarish që
përkojnë me këto komponentë:
1. Lufta kundër krimit të rëndë dhe të organizuar, krimit
financiar dhe korrupsionit
Qëllimi kryesor i veprimtarive të parashikuara në këtë komponent
është fuqizimi i kapaciteteve hetimore të agjencive ligjzbatuese dhe
forcimi i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve, agjencive si edhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Veprimtaritë kryesore përfshijnë mbështetje
për vendosjen e një qasjeje strategjike dhe gjithëpërfshirëse kundër
krimit të organizuar, përmirësimin e kuadrit ligjor, rishikimin e akteve/
rregullave procedurale të hetimit penal, kryerjen e analizave/vlerësimeve
gjithëpërfshirëse, trajnime të përbashkëta rajonale polici-prokurori, programin trajno trajnuesit, trajnime të përshtatura për agjenci/struktura
specifike, drejtim dhe këshillim.
2. Lufta kundër Terrorizmit
Veprimtaritë e këtij komponenti, parashikojnë kryesisht të zhvillojnë
kapacitetet e agjencive kryesore të përfshira në luftën kundër terrorizmit. Veprimtaritë kryesore përfshijnë mbështetje për të zhvilluar
dhe zbatuar kuadrin strategjik, vlerësimin e kuadrit ligjor/institucional
dhe të kapaciteteve përkundër instrumenteve ndërkombëtare/të BEsë, mbështetje për të zhvilluar teknika të reja speciale të hetimit dhe
mbledhjes së provave, zhvillimin e një pakete gjithëpërfshirëse trajnimi,
mbështetje për policimin në komunitet etj.
3. Menaxhimi i Integruar i Kufijve
Veprimtaritë e parashikuara në këtë komponent synojnë forcimin
e kapaciteteve të PSh për Menaxhimin e Integruar të Kufijve, si edhe
të agjencive të tjera që veprojnë në këtë fushë. Aktivitetet kryesore
përfshijnë mbështetje për përmirësimin e kuadrit institucional, legjislativ
dhe infrastrukturor, kapaciteteve për menaxhimin e rrezikut, kryerjen
e trajnime në përputhje me Kurrikulën e Përbashkët të FRONTEX etj.
4. Planifikimi strategjik dhe koordinimi i kapaciteteve të
përfituesve të drejtpërdrejtë
Qëllimi kryesor i këtij komponenti është dhënia e mbështetjes
zyrtarëve të lartë për shndërrimin e vendimeve mbi politikat në plane
strategjike dhe operacionale, në përputhje me kërkesat për integrimin
evropian dhe praktikat më të mira në këtë fushë. Veprimtaritë kryesore
përfshijnë mbështetje për zhvillimin e mëtejshëm kapacitetet e grupit
të synuar për identifikimin e përparësive, për hartimin e dokumenteve
strategjike dhe të veprimit, mbështetjen e strukturave për integrimin
në BE dhe praktikat e tyre të punës lidhur me bashkëpunimin ndërinstitucional, identifikimin e përparësive dhe nevojave për financim nga
donatorët, përmirësim i infrastrukturës së IT dhe komunikimit, etc.
5. Burimet njerëzore dhe financiare, logjistika e burimet teknike
Qëllimi kryesor i këtij komponenti është ndihma ndaj përfituesve për
përmirësimin e kapaciteteve organizative dhe administrative për planifikimin
dhe menaxhimin e burimeve njerëzore, financiare dhe teknike me dobi
dhe rendiment.Veprimtaritë kryesore përfshijnë mbështetje për zhvillimin
e procedurave për zbatimin e një tërësie praktikash të drejta dhe transparente për menaxhimin e burimeve njerëzore, zhvillimin e procedurave dhe
manualeve për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e aseteve, rishikimin e kurrikulës së trajnimit në përputhje me Kurrikulën e Përbashkët të CEPOL
dhe FRONTEX, planifikimin e buxhetit dhe mbështetje për prokurimet, etj.

Financimi
PAMECA V është një projekt i financuar nga Komisioni Evropian
me fondet IPA 2015 me nje buxhet total prej 6 milionë euro.
Partnerët Zbatues
Kontrata e grantit me nr. 2017/384-036 për zbatimin e Projektit
PAMECA V i është dhënë Ministrisë së Brendshme të Republikës
së Italisë, si parteri kryesor. Ministria e Brendshme e Republikës së
Francës dhe Ministria e Brendshme Federale e Republikës së Austrisë
janë dy partnerët e tjerë zbatues të projektit.

Kuadri Zbatues

KONSOLIDIMI I AGJENCIVE LIGJZBATUESE – MBËSHTETJE PËR MINISTRINË
E PUNËVE TË BRENDSHME, POLICINË E SHTETIT DHE PROKURORINË

Koncepti
PAMECA V është hartuar si projekt i asistencës teknike të BEsë për të mbështetur dhe ndihmuar agjencitë kryesore për zbatimin
e ligjit në Shqipëri, sidomos Policinë e Shtetit dhe Prokurorinë, në
përmbushjen e objektivave për ta sjellë punën e tyre sa më pranë
standardeve të BE-së. Objektivi kryesor i Projektit PAMECA V është
“përmirësimi i kapaciteteve të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB),
Policisë së Shtetit (PSh), Prokurorisë dhe strukturave të tyre mbështetëse,
për përmbushjen e objektivave për lufte proaktive kundër krimeve të rënda,
krimit të organizuar dhe trafikimit të drogës, për plotësimin e nevojave të
komunitetit për sigurinë publike, si edhe për sfidat e menaxhimit të kufirit
lidhur me fluksin e migrantëve dhe azilkërkuesve”
Veprimtaritë dhe Përfituesit e Projektit
Për përmbushjen e objektivave janë parashikuar lloje të ndryshme veprimtarish, që nga mbështetja këshillimore si teknike ashtu edhe strategjike,
vlerësimet /analizat ligjore, identifikim dhe përmbledhje të acquis të BE-së
të fushës së caktuar, deri tek trajnime/seminare me fushë të gjerë mbulimi,
ushtrime praktike simulimi në nivel qendror dhe lokal, vizita studimore
në agjenci të BE/shteteve anëtare, rishikim/monitorim i çështjeve penale,
vizita në terren etj. Vëmendje e veçantë do t’u kushtohet veprimtarive të
ndërthurura për krijimin/zhvillimin e kapaciteteve në mënyrë që dimensioni horizontal të arrihet në të gjithë komponentët e projektit. Do të vendoset një bashkëpunim i ngushtë me projekte të tjera të BE-së në fushën
e drejtësisë dhe programe të tjera të financuara nga ndërkombëtarët.
Përfituesit kryesorë të asistencës së ofruar nga PAMECA V janë Ministria e Punëve të Brendshme, Policia e Shtetit Shqiptar, Prokuroria e Përgjithshme dhe Prokuroritë në rrethe. Përfitues dytësorë të veprimtarive
përfshijnë DPPPP, Autoritetet Doganore dhe Tatimore, ILDKPKI,
Avokati i Popullit, Ministria e Drejtësisë etj. Qytetarët shqiptarë janë
përfituesit përfundimtarë.

Ky Projekt
financohet nga
Bashkimi Evropian

KY PROJEKT ZBATOHET NGA MINISTRIA E BRENDSHME ITALIANE SI
PARTNERI KRYESOR, NË KONSORCIUM ME MINISTRINË E BRENDSHME
FRANCEZE DHE MINISTRINË E BRENDSHME FEDERALE TË AUSTRISË

Metodologjia
Zbatimi do të përqendrohet në dhënien e mbështetjes për nevojat
e krijimit/zhvillimit të kapaciteteve të përfituesve kryesorë për të
garantuar qëndrueshmëri të shtrirë në kohë të rezultateve të projektit.
Metodologjia që do të zbatohet për zbatimin e veprimtarive konsiston
në gjashtë hapa të njëpasnjëshëm: i) analizë fillestare e mangësive
për çdo veprimtari të planifikuar; ii) identifikim i çështjeve kritike;
iii) mbështetje këshillimore/asistencë për zbatimin; iv) monitorim
i kapaciteteve përthithëse; v) aktivitete të përziera; vi) rishikim i të
gjithë hapave të ciklit të asistencës.

Kontaktet e Projektit:
PAMECA V
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Bulevardi “Bajram Curri”,
Tirana, Albania. P.O. Box 8367
Tel/Fax: + 355-4-2274783
Email: info@pameca.org.al / Website: www. pameca.org.al

Ky botim mundësohet nëpërmjet asistencës së Bashkimit Evropian. Përgjegjësia e vetme për përmbajtjen e këtij botimi u takon partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron në asnjë mënyrë pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

