REP U B L I KA E S H Q1 PER I S E

KUVENDI

Kryetarja
Nr.

f%

J'f

Tirane, me/f.IJf, 2021

prot.

URDHER
Nr. 3, date 15.09.2021
PER MBLEDHJEN E KUVENDIT NE SEANCE PLENARE, DATE 16.09.2021, ORA 10.00

Ne mbeshtetje te nenit 7, pika 6, nenit 2711, pika 2 dhe 3 dhe nenit 110 te Rregullores se Kuvendit, ne
zbatim te nenit 97 te kushtetutes dhe bazuar ne dekretin e Presidentit te Republikes,

URDHEROJ:
I. Mbledhjen e Kuvendit ne seancen plenare te dates 16.09.2021, ora 10:00.
II. Rendi i dites i seances plenare eshte si me poshte:
1. Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 13.09.2021
2. Njoftime
3. Projektvendim "Per miratimin e programit politik dhe perberjes se Keshillit te Ministrave"

III. Ngarkohet Sekretari i Pergjithshem per marrjen e masave mbrojtese te nevojshme per parandalimin e
perhapjes se infeksionit te shkaktuar nga CQVID-19 ne seance plenare.
IV.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 do te shqyrtohet.
V. Ky urdher hyn ne fuqi menjehere.

KRYETARJA

Legjislatura X
Sesioni I

Seancë plenare PUBLIKE
E enjte, 16 shtator 2021, ora 10.00

Rendi i ditës
Në mbështetje të Urdhrit nr.3, datë 15.09.2021 të Kryetares së Kuvendit, znj. Lindita Nikolla, rendi i
ditës është si më poshtë vijon:

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare datë 13.09.2021.
(Neni 44, pika 2 e Rregullores)

2. Njoftime.
(Neni 44, pika 3 e Rregullores)

3. Projektvendim “Për miratimin e programit politik dhe përbërjes së Këshillit të Ministrave”.
(Neni 97, Kushtetutë, neni 110 Rregullore Kuvendi, votim sipas nenit 58 të Rregullores)

-

-

Paraqitja e programit politik dhe përbërjes së Këshillit të Ministrave, sipas nenit 110, pika 1
të Rregullores, nga Kryeministri i emëruar me dekretin nr. 13.213, datë 14.09.2021 të
Presidentit të Republikës, ora 10:00
Përgjigjet e pyetjeve nga Kryeministri dhe anëtarët e Këshillit të Ministrave sipas nenit 110,
pika 3 të Rregullores, ora 13:00
Debati mbi programin politik dhe përbërjen e Këshillit të Ministrave sipas nenit 110, pika 4
të Rregullores, ora 16:00
(Referuar kohës së debatit të përcaktuar në Konferencën e Kryetarëve)
Hapja e debatit

-

Koha e votimit

1

