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3. EUROSAI 
 
 
Shtojca 1 
Deklarata e Angazhimit 
 

Partnerët              Angazhimet 
 

SAI 
 

- Përcaktimi i roleve dhe përgjegjësive të ndërmjetësve deri në prill 2013, 
për të lehtësuar zbatimin e standardeve ISSAI në SAI-t dhe në nivel 
rajonal (në ato SAI që kanë ndërmjetës të standardeve ISSAI) 

- Kryejnë vlerësime të përputhshmërisë me ndihmën e ndërmjetësit deri 
më dhjetor 2013. 

- Formulojnë strategji për zbatimin e standardeve ISSAI ose rishikimin e 
strategjive ekzistuese, duke u bazuar në gjetjet e iCAT, si dhe në 
formulimin e një Plani Veprimi për zbatimin e strategjisë deri në mars 
2014.   

- Monitorojnë, vlerësojnë dhe raportojnë mbi zbatimin e standardeve 
ISSAI çdo vit, si pjesë e vlerësimit, monitorimit të rregullt dhe proceseve 
të performancës së raportimit të SAI-t.  

EUROSAI 
 

- Krijojë dhe mirëmbajë një listë të përditësuar të burimeve rajonale 
(burime materiale dhe në persona) për zbatimin e standardeve ISSAI 
zbatimin-EUROSAI GT 2 me Sekretariatin e EUROSAI-t.  

- Koordinojë mbështetje për SAI-t në zbatimin e standardeve ISSAI me 
EUROSAI GT 2 dhe Sekretariatin e EUROSAI-t. 

- Bashkëpunojnë me IDI-n për të identifikuar dhe për të siguruar burimet 
për aktivitetet e programit 3i në 2013-n dhe Sekretariatin e EUROSAI-t 
2014. 

  - Çdo kërkesë tjetër që mund të kërkohet. 
The INTOSAI 
Development 
 

- Mbështet për të lehtësuar aktivitetet për zbatimin e standardeve ISSAI  
- Certifikimi i ndërmjetësve nga KDP-ja  
- Këshilla dhe udhëzime për zbatimin e standardeve ISSAI  
- Ofrojnë platformë për forumin online për zbatimin e standardeve ISSAI  
- Të ndajnë praktikat më të mira nga rajonet e INTOSAI-t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


