Legjislatura X
Sesioni II

SEANCË PLENARE PUBLIKE
E hënë, 23 maj 2022, ora 10.00
RENDI I DITËS

Në mbështetje të Urdhrit nr. 42, datë 19.05.2022 të Kryetares së Kuvendit, znj. Lindita Nikolla,
rendi i ditës është si më poshtë vijon:
1.
Miratimi i procesverbaleve të seancave plenare të datave 12.05.2022 dhe 16.05.2022.
(Neni 44, pika 2 e Rregullores)
2.
Njoftime.
(Neni 44, pika 3 e Rregullores)
3.
Raport i veprimtarisë së Autoritetit të Mediave Audiovizive për vitin 2021.
(Neni 14 i ligjit nr. 97/2003 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar””,
neni 103 i Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratimin e projektrezolutës)
Paraqitja e raportit nga kryetari i AMA - jo më shumë se 20 minuta.
Shprehet për projektrezolutën komisioni përgjegjës për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Pyetje
Zhvillimi i debatit ( neni 48 dhe 103 pika 8 e rregullores se Kuvendit)
Koha në dispozicion 90 minuta e ndare në mënyrë përpjestimore ndërmjet grupeve sipas
përfaqësimit të tyre në Kuvend.
Grupi parlamentar i Partisë Socialiste – 45 min
Grupi parlamentar i Partisë Demokratike – 25 min
Grupi parlamentar Demokraci dhe Integrim – 10 min
Grupi parlamentar Alenaca për Ndryshim – 10 min
Deputetë jashtë grupeve parlamentare – 10 min
Koha e votimit të projektrezolutës
4.
Raport i veprimtarisë të Institutit të Statistikave për vitin 2021.
(Neni 13 shkronja “d” e ligjit nr. 17/2018 “Për statistikat zyrtare”, neni 103 i Rregullores, shumicë
e thjeshtë votash për miratimin e projektrezolutës)
Paraqitja e raportit nga Drejtori i Pergjithshëm - jo më shumë se 20 minuta.
Shprehet për projektrezolutën komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Pyetje

Zhvillimi i debatit ( neni 48 dhe 103 pika 8 e rregullores se Kuvendit)
Koha në dispozicion 90 minuta e ndare në mënyre përpjestimore ndërmjet grupeve sipas
përfaqësimit të tyre në Kuvend.
Grupi parlamentar i Partisë Socialiste – 45 min
Grupi parlamentar i Partisë Demokratike – 25 min
Grupi parlamentar Demokraci dhe Integrim – 10 min
Grupi parlamentar Aleanca për Ndryshim – 10 min
Deputetë jashte grupeve parlamentare – 10 min
Koha e votimit të projektrezolutës
5.
Projektligj “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë
kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së
Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit”.
(Neni 121 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë absolute 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
Dhënie mendimi komisioni për Politikën e Jashtme
Dhënie mendimi komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit
6. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.

