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SESIONI IV
Dokument parlamentar

KALENDARI 3 JAVOR
I PUNIMEVE TË KUVENDIT

(Për periudhën 4-22 mars 2019)

Miratuar me mirëkuptim në mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve dhe njoftuar në seancë plenare më 26.02.2019
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Çështjet që do të shqyrtohen në komisionet parlamentare dhe në seancat plenare

Nr.

1.

Projektakti

Komision përgjegjës

Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr.8952, datë Komisioni
10.10.2002, “Për letërnjoftimin elektronik të Kombëtare
shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar”’

për

Komision dhënie mendimi

Sigurinë

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
05.03.2019
E martë

2.

Depozituar më 14.02.2019
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Veprimtaritë
nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin Financat
Prodhuese, Tregtinë
dhe
publik privat”, të ndryshuar
Mjedisin

05.03.2019
E martë

3.

Depozituar më 09.01.2019
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Komisioni
për
Veprimtaritë
nr. 10416, datë 7.4.2011, “Për materialin mbjellës Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
dhe shumëzues bimor”, të ndryshuar

05.03.2019
E martë

4.

5.

Depozituar më 11.01.2019
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, Komisioni
ndërmjet palëve të Konventës së Bashkëpunimit Kombëtare
Policor për Evropën Juglindore, për shkëmbimin e
automatizuar të të dhënave të ADN-së,
daktiloskopike dhe të të dhënave të regjistrimit të
automjeteve, dhe marrëveshjes së saj zbatuese”

për

Sigurinë -Komisioni
për
Çështjet
Ligjore, Administratën Publike
dhe të Drejtat e Njeriut
-Komisioni për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Mjedisin
-Komisioni për Politikën e
Depozituar më 25.1.2019
Jashtme
Projektvendim “Për miratimin e planit vjetor për Komisioni për Ekonominë dhe
zbatimin e programit të statistikave zyrtare 2017- Financat
2021”

05.03.2019
E martë

05.03.2019
E martë

Depozituar më 31.01.2019
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Nr.

6.

7.

8.

9.

10.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Projektrezoluta “Për njohjen dhe mbështetjen e
veprimtarisë së mbrojtësve të të drejtave të njeriut,
në promovimin, nxitjen dhe mbrojtjen e të drejtave
të njeriut dhe lirive themelore, forcimin e shtetit të
së drejtës dhe konsolidimin e demokracisë”- nismë
deputeti
Depozituar më 20.7.2018
Raporti i veprimtarisë vjetore të Komisionerit për
të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave
Personale për vitin 2018

Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
05.03.2019
E martë

Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut

13.03.2019
E mërkurë

Depozituar më 08.02.2019
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Komisioni për Çështjet Ligjore,
nr. 10031, datë 11.12.2008, “Për shërbimin Administratën Publike dhe të
përmbarimor gjyqësor privat”, të ndryshuar - Drejtat e Njeriut
nismë deputetësh

13.03.2019
E mërkurë

Depozituar më 22.09.2017
Projektligji “Për nxitjen e punësimit”
Komisioni për Punën, Çështjet
Sociale dhe Shëndetësinë
Depozituar më 28.12.2018
Projektligji “Për censin e popullsisë dhe të Komisioni për Ekonominë dhe
banesave”
Financat

Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
-Komisioni
për
Çështjet
Ligjore, Administratën Publike
dhe të Drejtat e Njeriut

13.03.2019
E mërkurë
13.03.2019
E mërkurë

-Komisioni për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Mjedisin
Depozituar më 07.12.2018

-Komisioni
Europian

për

Integrimin
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Nr.

11.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Projektligji “Për ratifikimin e letërmarrëveshjes Komisioni për Ekonominë dhe -Komisioni
për
Çështjet
ndryshuese të marrëveshjes së financimit, ndërmjet Financat
Ligjore, Administratën Publike
Republikës së Shqipërisë dhe Shoqatës
dhe të Drejtat e Njeriut
Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA), për projektin
“Siguria e digave”, të ratifikuar me ligjin nr.9965,
-Komisioni për Veprimtaritë
datë 24.7.2008”
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Mjedisin
-Komisioni
Kombëtare

12.

për

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
13.03.2019
E mërkurë

Sigurinë

-Komisioni për Politikën e
Depozituar më 22.02.2019
Jashtme
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, Komisioni për Ekonominë dhe -Komisioni
për
Çështjet
ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Financat
Ligjore, Administratën Publike
Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të
dhe të Drejtat e Njeriut
Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2017, për
projektin “Programi për rinovimin e konvikteve në
-Komisioni për Veprimtaritë
kampusin universitar të Tiranës, sipas parimit të
Prodhuese, Tregtinë
dhe
efiçencës energjetike, faza III””
Mjedisin

13.03.2019
E mërkurë

-Komisioni për Edukimin dhe
Mjetet e Informimit Publik

13.

-Komisioni për Politikën e
Depozituar më 22.02.2019
Jashtme
Projektvendim “Për emërimin e një anëtari të Komisioni
për
Veprimtaritë
Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Elektronike dhe Postare”

13.03.2019
E mërkurë

Depozituar më 04.02.2019
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Nr.

Projektakti

Komision përgjegjës

14.

Raporti i veprimtarisë vjetore të Entit Rregullator
të Ujit për vitin 2018
Depozituar më 29.01.2019
Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014,
“Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e
Shqipërisë”, të mdryshuar”

Komisioni
për
Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

15.

16.

17.

18.

19.

Komision dhënie mendimi

Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Veprimtaritë
Financat
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Mjedisin

Depozituar më 11.02.2019
Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e Komisioni për Çështjet Ligjore,
policisë gjyqësore”- nismë deputetësh
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.09.2017
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, Komisioni për Ekonominë dhe
ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Financat
Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të
Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2016 për
projektin “Programi i investimeve për shpërndarjen
e energjisë elektrike I””

Depozituar më 22.02.2019
Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.7895,
datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së
Shqipërisë”, i ndryshuar
(nismë e 37 mijë zgjedhësve)
Depozituar më 6.11.2017
Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin
nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”"

Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut

Komisioni
Kombëtare

për

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
21.03.2019
E enjte
21.03.2019
E enjte

Sigurinë

21.03.2019
E enjte

-Komisioni
për
Çështjet
Ligjore, Administratën Publike
dhe të Drejtat e Njeriut

21.03.2019
E enjte

-Komisioni për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Mjedisin
-Komisioni për Politikën e
Jashtme
-Komisioni për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Mjedisin
-Komisioni
për
Sigurinë
Kombëtare (shqyrtuar)
Komisioni për Politikën e
Jashtme

Punë në
komisione

Punë në
komisione

Depozituar më 23.11.2018
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Nr.
20.

21.

22.

23.

24.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Projektligji “Për nismën ligjvënëse të shtetasve në Komisioni për Çështjet Ligjore,
Republikën e Shqipërisë”- nismë deputetësh
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 4.5.2018
Projektligji “Për gjuetinë” – nismë deputetësh
Komisioni
për
Veprimtaritë Komisioni
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Europian
Depozituar më 20.9.2017
Projektvendim “Për strategjinë e edukimit ligjor të Komisioni për Çështjet Ligjore,
publikut në Republikën e Shqipërisë” – nismë Administratën Publike dhe të
deputeti
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.9.2017
Projektvendim “Për disa ndryshime në vendimin e Komisioni për Çështjet Ligjore,
Kuvendit nr. 166, datë 16.12.2004 “Për miratimin e Administratën Publike dhe të
Rregullores së Kuvendit të Republikës së Drejtat e Njeriut
Shqipërisë”, të ndryshuar

për

Integrimin

Depozituar më 12.01.2018
Projektvendim "Për emërimin e anëtarit të Bordit të Komisioni për Ekonominë dhe
Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare që do të Financat
mbajë funksionin e nëndrejtorit ekzekutiv të
autoritetit"

Punë në
komisione
Punë në
komisione
Punë në
komisione
Punë në
komisione
Punë në
komisione

Punë në
komisione

25.

Depozituar më 15.01.2019
Projektvendim “Për emërimin e një anëtari të Komisioni për Ekonominë dhe
Bordit të Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare
Financat

Punë në
komisione

26.

Depozituar më 08.02.2019
Projektvendim “Për auditimin e llogarive Komisioni për Ekonominë dhe
financiare të KLSH-së për periudhën 2002-2017” Financat

Punë në
komisione

Depozituar më 7.2.2018
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Komision përgjegjës

Nr.

Projektakti

27.

Dekrete,
propozime
për
zgjedhje,
emërime/shkarkime, akte normative me fuqinë e
ligjit, çështje të mbartura, raportime vjetore (sipas
nenit 26 të Rregullores – futen automatikisht, sapo
komisioni përgjegjës paraqet raportin)

28.

Zbatimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetues

Komision dhënie mendimi

Punë në
komisione

Këshilli për Legjislacionin

Rendi i ditës i seancave plenare
E martë 05.03.2019
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 26.02.2019 (neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar”
(nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)

4. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, të ndryshuar
(nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
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Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
5. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10416, datë 7.4.2011, “Për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor”, të
ndryshuar (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
6. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet palëve të Konventës së Bashkëpunimit Policor për Evropën Juglindore, për
shkëmbimin e automatizuar të të dhënave të ADN-së, daktiloskopike dhe të të dhënave të regjistrimit të automjeteve, dhe
marrëveshjes së saj zbatuese” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
7. Projektvendim “Për miratimin e planit vjetor për zbatimin e programit të statistikave zyrtare 2017-2021” (nenet 73-77, Rregullore,
votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
SHËRBIMI I SEANCËS PLENARE

8

Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit
8. Projektrezoluta “Për njohjen dhe mbështetjen e veprimtarisë së mbrojtësve të të drejtave të njeriut, në promovimin, nxitjen dhe
mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, forcimin e shtetit të së drejtës dhe konsolidimin e demokracisë” (nenet 7377, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit.
9. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore).
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.
E mërkurë 13.03.2019
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 05.03.2019 (neni 44, Rregullore).
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores).
3. Raporti i veprimtarisë vjetore të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2018
( neni 103, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit- jo më shumë se 60 minuta.
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Pyetje
Diskutime ( nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi parlamentar ose të paktën 10 deputet)
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit

SHËRBIMI I SEANCËS PLENARE

9

4. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10031, datë 11.12.2008, “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”,
të ndryshuar (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë )
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
5. Projektligji “Për nxitjen e punësimit” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
6. Projektligji “Për censin e popullsisë dhe të banesave” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Integrimin Europian.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
7. Projektligji “Për ratifikimin e letërmarrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë
dhe Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA), për projektin “Siguria e digave”, të ratifikuar me ligjin nr.9965, datë 24.7.2008”
(nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute)
Pyetje
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Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Sigurinë Kombëtare.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
8. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së
Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2017, për projektin “Programi për rinovimin e konvikteve në
kampusin universitar të Tiranës, sipas parimit të efiçencës energjetike, faza III”” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë
absolute)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
9. Projektvendim “Për emërimin e një anëtari të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare” (neni
111 Rregullore, votim i fshehtë me shumicë të thjeshtë)
Raporti i Komisionit përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
Koha e votimit
10. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore).
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.
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E enjte 21.03.2019
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 13.03.2019 (neni 44, Rregullore).
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores).
3. Raporti i veprimtarisë vjetore të Entit Rregullator të Ujit për vitin 2018 ( neni 103, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit- jo më shumë se 60 minuta.
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
Pyetje
Diskutime ( nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi parlamentar ose të paktën 10 deputet)
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit
4. Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të mdryshuar”
(nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë )
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
5. Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Sigurinë Kombëtare.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
SHËRBIMI I SEANCËS PLENARE
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Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
6. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së
Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2016 për projektin “Programi i investimeve për shpërndarjen e
energjisë elektrike I”” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
7. Njoftim/miratimi i kalendarit 3 javor të punimeve të Kuvendit për periudhën në vijim (neni 27, pikat 3, 4 të Rregullores, votim me
shumicë të thjeshtë).
8. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore).
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.
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