KUVENDI
LEGJISLATURA IX
SESIONI II

Dokument parlamentar

KALENDARI 3 JAVOR
I PUNIMEVE TË KUVENDIT
(Për periudhën 9-27 korrik 2018)

Miratuar me vendimin nr.84/2018 të Kuvendit
SHËRBIMI I SEANCËS PLENARE

1

Çështjet që do të shqyrtohen në komisionet parlamentare dhe në seancat plenare

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Raporti vjetor i veprimtarisë së Entit Rregullator të Komisioni
për
Veprimtaritë
Energjisë për vitin 2017
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Depozituar më 23.4.2018
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin
nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të
ardhurat”, të ndryshuar”
Depozituar më 21.6.2018
Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr.92/2014,
“Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e
Shqipërisë”, të ndryshuar”
Depozituar më 21.6.2018
Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr.9632, datë
30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të
ndryshuar”
Depozituar më 21.6.2018
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin
nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe
prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”(nismë
deputeti)
Depozituar më 9.5.2018
Projektligji “Për ratifikimin e memorandumit të
qëllimit, ndërmjet qeverisë së Republikës së
Shqipërisë dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, për instalimin dhe përdorimin e Sistemit
për Krahasimin dhe Vlerësimin e Sigurt të
Identifikimit Personal (PISCES)”

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
9.7.2018

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

9.7.2018

Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni
Financat
Europian

për

Integrimin

9.7.2018

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

9.7.2018

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

9.7.2018

Komisioni
Kombëtare

9.7.2018

për

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

Depozituar më 18.5.2018
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Nr.

7.

8.

9.

10.

11.

Projektakti

Projektligji “Për ratifikimin e protokollit, ndërmjet
Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së
Spanjës, për zbatimin e marrëveshjes, ndërmjet
Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit
Evropian, për ripranimin e personave me qëndrim
të paautorizuar”
Depozituar më 21.6.2018
Raporti vjetor i veprimtarisë së Kontrollit të Lartë
të Shtetit për vitin 2017
Depozituar më 29.3.2018
Projektligji
“Për kontrollin shtetëror të
transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake
dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të
dyfishtë”
Depozituar më 18.5.2018
Projektligji “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin
nr. 8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës
së Shqipërisë”, të ndryshuar””-nismë deputeti
Projektligji “Kodi
Shqipërisë”

Komision përgjegjës

Komisioni
Kombëtare

për

Komision dhënie mendimi

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

për

Politikën

e

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

19.7.2018

Komisioni
Kombëtare

për

Sigurinë Komisioni
Europian

Komisioni
Kombëtare

për

Sigurinë

për

Integrimin

19.7.2018

19.7.2018

Depozituar më 22.6.2018
Ajror i Republikës së Komisioni
për
Veprimtaritë -Komisioni
për
Çështjet
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Ligjore, Administratën Publike
dhe të Drejtat e Njeriut
-Komisioni
Europian
Depozituar më 1.6.2018

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
9.7.2018

-Komisioni
Kombëtare

për
për

19.7.2018

Integrimin
Sigurinë
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Nr.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
19.7.2018

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

19.7.2018

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Komisioni për Edukimin dhe
nr. 69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar Mjetet e Informimit Publik
në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar
Depozituar më 18.5.2018
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes me Komisioni për Politikën e Jashtme
vendin pritës, ndërmjet Republikës së Shqipërisë
dhe Fondit të Ballkanit Perëndimor”

Depozituar më 28.6.2018
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së Komisioni
për
Veprimtaritë -Komisioni
për
Çështjet
ndryshimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Ligjore, Administratën Publike
duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe
dhe të Drejtat e Njeriut
Trans Adriatic Pipeline AG, lidhur me
marrëveshjen me qeverinë e vendit pritës”
-Komisioni për Politikën e
Jashtme
Depozituar më 28.6.2018
Projektvendim “Për miratimin e ndryshimeve të Komisioni për Ekonominë dhe
strukturës dhe organikës së Komisionit të Financat
Prokurimit Publik”
Depozituar më 18.6.2018
Projektvendim “Për një ndryshim në strukturën dhe Komisioni për Çështjet Ligjore,
organikën e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Administratën Publike dhe të
Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale” Drejtat e Njeriut
Depozituar më 30.5.2018
Raporti vjetor i veprimtarisë së Inspektoriatit të Komisioni për Çështjet Ligjore,
Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Administratën Publike dhe të
Konfliktit të Interesave për vitin 2017
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 20.6.2018

19.7.2018

19.7.2018

19.7.2018

23.7.2018
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Nr.

18.

19.

20.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Projektligji “Për denoncimin e marrëveshjes Komisioni për Ekonominë dhe -Komisioni
për
Çështjet
ndërkombëtare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Financat
Ligjore, Administratën Publike
Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së
dhe të Drejtat e Njeriut
Republikës Federale të Gjermanisë, për
bashkëpunimin financiar 2010, për projektin
-Komisioni për Veprimtaritë
“Rifinancimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
Prodhuese, Tregtinë
dhe
në zonat urbane dhe rurale, faza e dytë”, ratifikuar
Mjedisin
me ligjin nr.86/2015
-Komisioni për Politikën e
Depozituar më 24.5.2018
Jashtme
Projektligji “Për denoncimin e marrëveshjes Komisioni për Ekonominë dhe -Komisioni
për
Çështjet
ndërkombëtare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Financat
Ligjore, Administratën Publike
Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së
dhe të Drejtat e Njeriut
Republikës Federale të Gjermanisë, për
bashkëpunimin financiar 2010, për projektin
-Komisioni për Veprimtaritë
“Efiçenca energjetike përmes sektorit bankar”
Prodhuese, Tregtinë
dhe
ratifikuar me ligjin nr.89/2015””
Mjedisin
-Komisioni për Politikën e
Depozituar më 7.6.2018
Jashtme
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes Komisioni për Ekonominë dhe -Komisioni për Edukimin dhe
financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Financat
Mjetet e Informimit Publik
Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga
Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe Cassa
-Komisioni
për
Çështjet
Depositi e Prestiti S.p.A., për programin e arsimit
Ligjore, Administratën Publike
dhe formimit profesional nëpërmjet inovacionit”
dhe të Drejtat e Njeriut

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
23.7.2018

23.7.2018

23.7.2018

-Komisioni për Politikën e
Jashtme
Depozituar më 28.6.2018
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Nr.

21.

22.

23.

24.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së Komisioni për Ekonominë dhe -Komisioni për Veprimtaritë
grantit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Financat
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për
Mjedisin
financimin e projektit “Hekurudhat shqiptare rehabilitimi i linjës hekurudhore Tiranë – Durrës
-Komisioni
për
Çështjet
dhe ndërtimi i linjës hekurudhore për në Aeroportin
Ligjore, Administratën Publike
Ndërkombëtar të Tiranës”, në kuadër të grantit të
dhe të Drejtat e Njeriut
investimit nga Fondi i Përbashkët Evropian i
Ballkanit Perëndimor”
-Komisioni për Politikën e
Jashtme
Depozituar më 28.6.2018
Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, Komisioni për Ekonominë dhe -Komisioni për Punën, Çështjet
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Financat
Sociale dhe Shëndetësinë
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për
-Komisioni
për
Çështjet
shtesën e financimit për projektin e modernizimit të
Ligjore, Administratën Publike
asistencës sociale”
dhe të Drejtat e Njeriut
-Komisioni për Politikën e
Depozituar më 5.7.2018
Jashtme
Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, Komisioni për Ekonominë dhe -Komisioni për Veprimtaritë
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Financat
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për
Mjedisin
projektin e konektivitetit të rrugëve rajonale dhe
-Komisioni
për
Çështjet
lokale”
Ligjore, Administratën Publike
dhe të Drejtat e Njeriut
-Komisioni për Politikën e
Depozituar më 5.7.2018
Jashtme
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Komisioni për Çështjet Ligjore, -Komisioni për Punën, Çështjet
nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës Administratën Publike dhe të Sociale dhe Shëndetësinë
në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar
Drejtat e Njeriut
-Komisioni
për
Sigurinë
Kombëtare
Depozituar më 11.5.2018

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
23.7.2018

23.7.2018

23.7.2018

23.7.2018
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Nr.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Komisioni
për
Veprimtaritë -Komisioni
për
Çështjet
nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Ligjore, Administratën Publike
konsumatorëve”, të ndryshuar
dhe të Drejtat e Njeriut
-Komisioni për Integrimin
Depozituar më 1.6.2018
Europian
Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 10 440, Komisioni
për
Veprimtaritë
datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
mjedis”, i ndryshuar (nismë deputeti)
Depozituar më 7.2.2018
Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e Komisioni për Çështjet Ligjore, Komisioni
për
Sigurinë
policisë gjyqësore” (nismë deputeti)
Administratën Publike dhe të Kombëtare
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.9.2017
Projektvendim “Për miratimin e strukturës,
organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të
punës të Komisionerit për Mbrojtjen nga
Diskriminimi” – dy nisma
Depozituar më 10.11.2017 dhe 21.5.2018
Projektvendim “Për disa ndryshime në vendimin e
Kuvendit nr. 166, datë 16.12.2004 “Për miratimin e
Rregullores së Kuvendit të Republikës së
Shqipërisë”, të ndryshuar
Depozituar më 12.1.2018
Projektligj “Për një ndryshim në ligjin nr.7995, datë
20.9.1995, “Për nxitjen e punësimit””, të ndryshuar
Depozituar më 5.4.2018
Projektligji “Për nismën ligjvënëse të shtetasve në
Republikën e Shqipërisë”- nismë deputetësh

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
23.7.2018

23.7.2018

23.7.2018

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

23.7.2018

Këshilli për Rregulloren, Mandatet
dhe Imunitetin

23.7.2018

Komisioni për Punën, Çështjet Komisioni për Veprimtaritë
Sociale dhe Shëndetësinë
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Mjedisin
Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut

Punë në
komisione
Punë në
komisione

Depozituar më 4.5.2018
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Nr.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Projektvendim “Për auditimin e llogarive Komisioni për Ekonominë dhe
financiare të KLSH-së për periudhën 2002-2017” Financat
Depozituar më 7.2.2018
Projektligji “Për gjuetinë” – nismë deputetësh
Komisioni
për
Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Depozituar më 20.9.2017
Projektvendim “Për zhvillimin e një referendumi të Komisioni për Çështjet Ligjore,
përgjithshëm”
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 29.9.2017
Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.7895, Komisioni për Çështjet Ligjore,
datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Administratën Publike dhe të
Shqipërisë”, i ndryshuar
Drejtat e Njeriut
(nismë e 37 mijë zgjedhësve)

Punë në
komisione
Punë në
komisione
-Komisioni për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Mjedisin
-Komisioni
për
Sigurinë
Kombëtare

Depozituar më 6.11.2017
Projektligji “Për një ndryshim 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
Depozituar më 2.11.2017
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 deputeti)
Depozituar më 22.9.2017
Projektvendim “Për strategjinë e edukimit ligjor të Komisioni për Çështjet Ligjore,
publikut në Republikën e Shqipërisë”
Administratën Publike dhe të
(nismë deputeti)
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.9.2017

Punë në
komisione
Punë në
komisione

Punë në
komisione

Punë në
komisione

Punë në
komisione

Punë në
komisione
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Nr.
39.

40.

41.

42.

43.

44.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr.9936, datë Komisioni për Çështjet Ligjore,
26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Administratën Publike dhe të
Republikën e Shqipërisë” (nismë deputeti)
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.9.2017
Projektligji “Për provimin e shtetit për profesionin Komisioni për Çështjet
e juristit” (nismë deputeti)
Administratën Publike
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.9.2017
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Komisioni për Çështjet
nr.8331, datë 21.4.1998 “Për ekzekutimin e Administratën Publike
vendimeve penale”, i ndryshuar
Drejtat e Njeriut
(nismë deputeti)
Depozituar më 22.9.2017
Projektligji “ Për disa shtesa dhe ndryshime në Komisioni për Çështjet
ligjin nr.7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, të Administratën Publike
ndryshuar (nismë deputeti)
Drejtat e Njeriut

Ligjore,
dhe të

Punë në
komisione

Ligjore, Komisioni
dhe të Kombëtare

Ligjore,
dhe të

Punë në
komisione
Punë në
komisione

Për

Sigurinë

Punë në
komisione

Punë në
komisione

Depozituar më 22.9.2017
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)
Zbatimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese

Këshilli për Legjislacionin
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Rendi i ditës i seancave plenare
E hënë 9.7.2018 , ora 10:00
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 5.7.2018 (neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Raporti vjetor i veprimtarisë së Entit Rregullator të Energjisë për vitin 2017 ( neni 103, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit - deri në 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 ose 10 deputetë)
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit
4. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar” (nenet 7377, Rregullore, votim me shumicë e thjeshtë )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
5. Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” (nenet 7377, Rregullore, votim me shumicë e thjeshtë )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Integrimin Europian
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
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6. Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar” (nenet 73-77, Rregullore,
votim me shumicë e thjeshtë )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
7. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”
(Nemi 81/2 i Kushtetutës dhe nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë prej 3/5 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit )
Pyetje
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)
8. Projektligji “Për ratifikimin e memorandumit të qëllimit, ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, për instalimin dhe përdorimin e Sistemit për Krahasimin dhe Vlerësimin e Sigurt të Identifikimit Personal
(PISCES)” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute )
Pyetje
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 Politikën e Jashtme
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
9. Projektligji “Për ratifikimin e protokollit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Spanjës, për zbatimin e marrëveshjes,
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Evropian, për ripranimin e personave me qëndrim të paautorizuar” (nenet 73-77,
Rregullore, votim me shumicë absolute )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
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Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):

10. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore)
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta
E enjte 19.7.2018, ora 10:00
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 9.7.2018 (neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Raporti vjetor i veprimtarisë së Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2017( neni 103, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit - deri në 60 minuta
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Pyetje
Diskutime (nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi ose 10 deputetë)
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit
4. Projektligji “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim
të dyfishtë” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë e thjeshtë )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Integrimin Europian
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
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5. Projektligji “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”” (
neni 81/2 i Kushtetutës dhe nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë prej 3/5 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
6. Projektligji “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë” ( neni 81/2 i Kushtetutës dhe nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë prej 3/5 e të
gjithë anëtarëve të Kuvendit )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Integrimin Europian
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Sigurinë Kombëtare
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
7. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të
ndryshuar (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë e thjeshtë )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
8. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes me vendin pritës, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit të Ballkanit Perëndimor”
(nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Politikën e Jashtme
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
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Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
9. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së ndryshimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të
Ministrave, dhe Trans Adriatic Pipeline AG, lidhur me marrëveshjen me qeverinë e vendit pritës” (nenet 73-77, Rregullore, votim me
shumicë absolute )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
10. Projektvendim “Për miratimin e ndryshimeve të strukturës dhe organikës së Komisionit të Prokurimit Publik” nenet 73-77, Rregullore,
votim me shumicë e thjeshtë )
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
11. Projektvendim “Për një ndryshim në strukturën dhe organikën e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të
Dhënave Personale” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë e thjeshtë )
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)
12. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore)
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta
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E hënë 23.7.2018, ora 10:00
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 16.7.2018 (neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Raporti vjetor i veprimtarisë së Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin
2017 ( neni 103, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit - deri në 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 ose 10 deputetë)
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit
4. Projektligji “Për denoncimin e marrëveshjes ndërkombëtare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë
së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2010, për projektin “Rifinancimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të
mesme në zonat urbane dhe rurale, faza e dytë”, ratifikuar me ligjin nr.86/2015” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute )
Pyetje
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)
5. Projektligji “Për denoncimin e marrëveshjes ndërkombëtare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë
së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2010, për projektin “Efiçenca energjetike përmes sektorit bankar”
ratifikuar me ligjin nr.89/2015”” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute )
Pyetje
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
SHËRBIMI I SEANCËS PLENARE
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Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
6. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga
Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., për programin e arsimit dhe formimit profesional nëpërmjet
inovacionit” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
7. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së grantit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe
Zhvillim, për financimin e projektit “Hekurudhat shqiptare - rehabilitimi i linjës hekurudhore Tiranë – Durrës dhe ndërtimi i linjës
hekurudhore për në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës”, në kuadër të grantit të investimit nga Fondi i Përbashkët Evropian i
Ballkanit Perëndimor” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
8. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe
Zhvillim, për shtesën e financimit për projektin e modernizimit të asistencës sociale” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute
)
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Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
9. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe
Zhvillim, për projektin e konektivitetit të rrugëve rajonale dhe lokale” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
10. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të
ndryshuar (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë e thjeshtë )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Sigurinë Kombëtare
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
11. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar(nenet 7377, Rregullore, votim me shumicë e thjeshtë )
Pyetje
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Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Integrimin Europian
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
12. Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 10 440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, i ndryshuar (nenet 73-77,
Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
13. Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë )
Pyetje
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):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
14. Projektvendim “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Komisionerit për Mbrojtjen nga
Diskriminimi” – dy nisma (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë )
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit
15. Projektvendim “Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 166, datë 16.12.2004 “Për miratimin e Rregullores së Kuvendit të
Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar
(nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute)
Pyetje
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Shprehet Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
16. Njoftim/miratimi i programit të punës së Kuvendit për periudhën në vijim (neni 26, pikat 5, 6 të Rregullores, votim me shumicë të thjeshtë)
17. 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)
18. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore)
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta
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