
..... 

Nr. 3~5' Prot. 

R E P U B Ll KA E S H QJ PER I S E 
KUVENDI 

Kryetarja 

URDHER 

Nr. 6, date 31.1.2023 

Tirane, me 'jj,(J/, 2023 

PER MBLEDHJEN E KUVENDIT NE SEANCE PLENARE, DATE 2.2.2023 ORA 10:00. 

Ne mbeshtetje te nenit 7, pika 6, neni 27/1 te Rregullores se Kuvendit, bazuar ne kalendarin e 
punimeve per periudhen 17 janar - 4 shkurt 2023. 

U R D HER 0 J: 

I. Mbledhjen e Kuvendit ne seancen plenare te dates 2.2.2023, ora 10:00. 
II. Rend i i dites i seances plenare eshte si me poshte: 

I. Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 26.1.2023 ; 

2. Njoftime; 

3. lnterpelance urgjente me Kryeministrin z. Edi Rama nga nje grup deputetesh te Partise 

Demokratike. 

4. Projektligj " Per ratifikimin e marreveshjes, ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se 

Shqiperise dhe qeverise se Republikes se Polonise, per bashkepunimin ne fushen e mbrojtjes". 

5. Projektligj " Per ratifikimin e marreveshjes, ndermjet Republikes se Shqiperise, njera pale, dhe 

Bashkimit Evropian, pala tjeter, per pjesemarrjen e shqiperise ne mekanizmin e mbrojtjes civile 

te bashkimit" 

6. Projektligj " Per organizimin dhe funksionimin e Sherbimit Permbarimor Gjyqesor Shteteror" . 

7. Projektligj "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.59/2014. " Per karrieren ushtarake ne 

Forcat e Armatosura te Republikes se Shqiperise", te ndryshuar" 

8. Projektligj " Per informacionin e klasifikuar". 

9. Projektligj "Per disa ndryshime ne ligjin nr.9867, date 31.1.2008, "Per percaktimin e rregullave 

dhe te procedurave per tregtimin nderkombetar te llojeve te rrezikuara te faunes dhe te flores se 

eger", te ndryshuar". 

I 0. Projektligj " Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.ll4, date 22.10.2015 , " Per auditimin e 
brendshem ne sektorin publik" 

II . Projektligj " Per ratifikimin e marreveshjes se bashkepunimit, ndermjet Republikes se Shqiperise 

dhe Republikes se Maqedonise se veriut, per rikthimin e ikonave te trafikuara ne vendin e tyre 

te origjines"". 

12. Projektligj " Per disa ndryshime ne ligjin nr.8378, date 22.07.1998 " Kodi Rrugor i Republikes se 

Shqiperise"". 

13. Diskutime per c;:eshtje jashte rend it te dites (60 ' ). 



il 

II. Ngarkohen sherbimet e Kuvendit per publikimin e rendit te dites te seances plenare, njoftimin e 
anetareve te Kuvendit me ane te mjeteve te komunikimit elektronik, si dhe pergatitjen e 
dokumentacionit parlamentar qe dote shqyrtohet. 

IV. Ky urdher hyn ne fuqi menjehere. 



                                                                                                                                                

Legjislatura X 

Sesioni IV 

                                                                                                                                                            

SEANCË PLENARE PUBLIKE 

E enjte, 2 shkurt 2023, ora 10.00 

 

RENDI I DITËS 

Në mbështetje të urdhrit nr. 6, datë 31.1.2023 të Kryetares së Kuvendit, znj. Lindita Nikolla, rendi 

i ditës është si më poshtë vijon: 

 

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 26.1.2023.  

(Neni 44, pika 2 e Rregullores) 

 

2. Njoftime. 

(Neni 44, pika 3 e Rregullores) 

 

3. Interpelancë urgjente me Kryeministrin z. Edi Rama nga një grup deputetesh të Partisë 

Demokratike. Interpelanca 1, Interpelanca 2. 

 (Neni 80 Kushtetutë, neni 97, Rregullore Kuvendi. Interpelanca 1 dhe Interpelanca 2 të 

bashkuara pasi kanë të njëjtin objekt.) 

 

4. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Polonisë, për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes”.     

 (Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, të Kushtetutës dhe nenet 55,dhe 73-77 

të Rregullores, shumicë e cilësuar votash për miratim: absolute)  

 Pyetje  

 Shprehet Komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare 

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

 Dhënie mendimi Komisioni për Ekonominë dhe Financat 

 Dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme 

 Diskutime  

 (Shprehen grupet parlamentare) 

 Koha e votimit 

 

5.  Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, njëra palë, dhe 

Bashkimit Evropian, pala tjetër, për pjesëmarrjen e shqipërisë në mekanizmin e mbrojtjes civile të 

bashkimit”. (Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, të Kushtetutës dhe nenet 55 

dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e cilësuar votash për miratim: absolute) 

 Pyetje  

 Shprehet nismëtari  

http://www.parlament.al:5000/Files/202301301452382122K%C3%ABrkes%C3%AB%20p%C3%ABr%20interpelanc%C3%AB%20urgjente%20me%20Kryeministrin%20e%20Shqip%C3%ABris%C3%AB,%20zotin%20Edi%20Rama%20k%C3%ABrkuar%20nga%20nj%C3%AB%20grup%20deputet%C3%ABsh.pdf
http://www.parlament.al:5000/Files/202301301455583588K%C3%ABrkes%C3%AB%20p%C3%ABr%20interpelanc%C3%AB%20urgjente%20me%20Kryeministrin%20e%20Shqip%C3%ABris%C3%AB,%20zotin%20Edi%20Rama%20k%C3%ABrkuar%20nga%20kryetari%20i%20Grupit%20Parlamentar%20t%C3%AB%20Partis%C3%AB%20Demokratike,%20zoti%20Enkelejd%20Alibeaj.pdf
http://www.parlament.al/dokumentacioni/aktet/546aa161-124b-4b65-85b1-f1ef7e8438a1
http://www.parlament.al/dokumentacioni/aktet/546aa161-124b-4b65-85b1-f1ef7e8438a1
http://www.parlament.al/dokumentacioni/aktet/fa36747e-d738-4fdd-a31b-b5f8f99fc6b3
http://www.parlament.al/dokumentacioni/aktet/fa36747e-d738-4fdd-a31b-b5f8f99fc6b3
http://www.parlament.al/dokumentacioni/aktet/fa36747e-d738-4fdd-a31b-b5f8f99fc6b3


 Shprehet Komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e 

Njeriut 

 Dhënie mendimi për Sigurinë Kombëtare 

 Dhënie mendimi për Integrimin Europian 

 Dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme 

 Dhënie mendimi për Ekonominë dhe Financat  

 Diskutime  

 (Shprehen grupet parlamentare) 

 Koha e votimit 

 

6.  Projektligj “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror”. 

(Në mbështetje të neneve 78 dhe 81, pika 1, dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, dhe nenet 55 dhe 73-77 

të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim) 

 Pyetje  

 Shprehet nismëtari  

 Shprehet Komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e 

Njeriut 

 Diskutime  

 (Shprehen grupet parlamentare) 

 Koha e votimit 

 

7. Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.59/2014. “Për karrierën ushtarake në 

Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar” 

(Në mbështetje të neneve 78 e  81, pika 1 të Kushtetutës, dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, 

shumicë e thjeshtë votash për miratim) 

 Pyetje  

 Shprehet nismëtari  

 Shprehet Komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare 

 Dhënie mendimi Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik 

 Dhënie mendimi Komisioni Ekonominë dhe Financat Diskutime  

 (Shprehen grupet parlamentare) 

 Koha e votimit 

 

8. Projektligj “Për informacionin e klasifikuar”. 

 (Neni 78 dhe 83 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash 

për miratim) 

 Pyetje  

 Shprehet nismëtari  

 Shprehet Komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare 

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

 Dhënie mendimi Komisioni për Integrimin Europian 

 Diskutime  

 (Shprehen grupet parlamentare) 

 Koha e votimit 

http://www.parlament.al/dokumentacioni/aktet/2bf56228-26a9-446a-90c9-3892ff3f1e9c
http://www.parlament.al/dokumentacioni/aktet/acacc909-9fa1-45b7-94e4-f004180a166c
http://www.parlament.al/dokumentacioni/aktet/acacc909-9fa1-45b7-94e4-f004180a166c
http://www.parlament.al/dokumentacioni/aktet/3a70a28e-d144-420d-90ab-11cfe2ff6bb6


 

 

 

9. Projektligj “Për disa ndryshime në ligjin nr.9867, datë 31.1.2008, “Për përcaktimin e rregullave 

dhe të procedurave për tregtimin ndërkombëtar të llojeve të rrezikuara të faunës dhe të florës së 

egër”, të ndryshuar”  (Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1 te Kushtetutes, dhe nenet 55 dhe 

73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim) 

 Pyetje  

 Shprehet nismëtari  

 Shprehet Komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin 

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

 Diskutime  

 (Shprehen grupet parlamentare) 

 Koha e votimit 

 

10.Projektligj “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.114, datë 22.10.2015, “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik” (Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1 të Kushtetutës, dhe nenet 

55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim) 

 

Pyetje 

Shprehet nismëtari 

Shprehet Komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat 

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

Diskutime 

 (Shprehen grupet parlamentare) 

 Koha e votimit 

 

11 .Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë 

dhe Republikës së Maqedonisë së veriut, për rikthimin e ikonave të trafikuara në vendin e tyre 

të origjinës”. (Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, të Kushtetutës dhe nenet 

55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e cilësuar votash për miratim: absolute) 

  

 Pyetje  

 Shprehet nismëtari  

 Shprehet Komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e 

Njeriut 

 Dhënie mendimi Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik 

 Dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme  

 Dhënie mendimi Komisioni për Ekonominë dhe Financat 

Diskutime 

 (Shprehen grupet parlamentare) 

 Koha e votimit 

 

12.Projektligj “Për disa ndryshime në ligjin nr.8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës 

së Shqipërisë””.  Nisma 1,  Nisma 2 (Në mbështetje të neneve 78 e  81, pika 1 të Kushtetutës, 

http://www.parlament.al/dokumentacioni/aktet/d10f6632-2493-4ea1-9617-5dc708da3aaf
http://www.parlament.al/dokumentacioni/aktet/d10f6632-2493-4ea1-9617-5dc708da3aaf
http://www.parlament.al/dokumentacioni/aktet/d10f6632-2493-4ea1-9617-5dc708da3aaf
http://www.parlament.al/dokumentacioni/aktet/8f3ddaf1-d0b0-465b-aa2a-7aec7441152e
http://www.parlament.al/dokumentacioni/aktet/8f3ddaf1-d0b0-465b-aa2a-7aec7441152e
http://www.parlament.al/dokumentacioni/aktet/e2de242d-7354-4412-9a34-11adbe3883a9
http://www.parlament.al/dokumentacioni/aktet/e2de242d-7354-4412-9a34-11adbe3883a9
http://www.parlament.al/dokumentacioni/aktet/e2de242d-7354-4412-9a34-11adbe3883a9
http://www.parlament.al:5000/Files/20220902113832066720220713220935kodi%20rrugor%20projektligj.pdf
http://staging.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/55778


dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim. Nisma 1 dhe 

Nisma 2 të bashkuara pasi kanë të njëjtin objekt) 

 

Pyetje  

Shprehet nismëtari  

Shprehet Komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin 

Dhënie mendimi për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut 

Diskutime 

(Shprehen grupet parlamentare) 

Koha e votimit 

 

13.Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (60’). 

 


