Kuvendi i Shqipërisë

Legjislatura X

5^ Seancë plenare

Sesioni I

PROCESVERBAL I PËRMBLEDHUR
Seancë plenare
E enjte, datë 23 shtator 2021, ora 10:00
(Procesverbali i përmbledhur mbahet në mbështetje të nenit 54 të Rregullores së
Kuvendit dhe përmban në mënyrë të përmbledhur punimet parlamentare në seancë plenare.
Informacion më të detajuar mund të gjeni në procesverbalin e plotë i cili publikohet në faqen
zyrtare të Kuvendit në internet pas miratimit.
Seanca plenare, për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19 zhvillohet duke
respektuar distancimin fizik të deputetëve dhe masat e tjera mbrojtëse për parandalimin
e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19)

Ora 10:00.
Seanca plenare hapet nga Kryetarja e Kuvendit znj. Lindita Nikolla.
(E pranishme për të ndjekur punimet është TVSH. Shërbimi u ofrohet televizioneve të tjera
nëpërmjet TVSH-së)
Kryetarja e Kuvendit lexon rendin e ditës.
Përpara fillimit të shqyrtimit të çështjes në rendit të ditës, Kryetarja e Kuvendit njofton
projektaktet e depozituara në Kuvend, si dhe dakortësinë e arritur në mbledhjen e Konferencës
së Kryetarëve lidhur me përbërjet e komisioneve të përhershme.
Nga deputetja Dhurata Çupi Tyli propozohet të mbahet një minutë heshtje në në nder të
minatorit dhe të të gjithë minatorëve që kanë humbur jetën në minierat e Bulqizës dhe të të
gjithë Shqipërisë.
(Ndërhyrje për procedurë nga deputeti Taulant Balla lidhur me përcaktimet e Rregullores
për raste të tilla).
Mbahet 1 minutë heshtje.
Fillojnë çështjet e rendit të ditës:
Projektvendimi “Për caktimin e përbërjes së komisioneve të përhershme të Kuvendit”.
Projektvendimi “Për caktimin e anëtarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të
përhershme të Kuvendit”.
Kryetarja e Kuvendit znj. Lindita Nikolla lexon përbërjen e komisioneve të përhershme të
Kuvendit dhe anëtarëve zëvendësues të këtyre komisioneve të dakortësuar në Konferencën e
Kryetarëve.
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Në vijim njofton miratimin me mirëkuptim në Konferencën e Kr yetarëve të draftprogramit të
punës së Kuvendit për periudhën 27 shtator - 5 nëntor 2021 dhe draftkalendarit të punimeve të
Kuvendit për periudhën 27 shtator - 15 tetor 2021.
Ndërhyrje për procedurë nga deputetët Alfred Rushaj, Enkelejd Alibeaj, Jorida Tabaku lidhur
me vendimin e Konferencës së Kryetarëve për zhvillimin online të mbledhjeve të komisioneve
të përhershme.
(Drejtuesja e seancës sqaron deputetët lidhur me çështjet e ngritura për procedurë.)
Kryetarja e Kuvendit deklaron të mbyllur seancën plenare.
(Seanca mbyllet në orën 10.45 )
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