______________________________________ LEGJISLATURA IX___________________________________

SESIONI IV
Dokument parlamentar

KALENDARI 3 javor
I PUNIMEVE TË KUVENDIT

(Për periudhën 13-31 maj 2019)

Miratuar me mirëkuptim në mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve dhe njoftuar në seancë plenare më 08.05.2019
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Çështjet që do të shqyrtohen në komisionet parlamentare dhe në seancat plenare

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Interpelancë me Ministren e Drejtësisë
Depozituar më 19.04.2019
Raporti vjetor i Këshillit të Ministrave mbi
zbatimin e politikave në shërbimin civil për vitin
2018 (DAP)
Depozituar më 10.04.2019
Raporti i veprimtarisë vjetore të Institutit të
Statistikave për vitin 2018
Depozituar më 16.04.2019
Projektrezoluta “Për vlerësimin e veprimtarisë së
Autoritetit të Mediave Audiovizive për vitin
2018” (Për votim)
Depozituar më 21.03.2019
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11175, datë
19.04.2019, “Për kthimin e ligjit nr. 20/2019, “Për
disa ndryshime në ligjin nr. 12/2018, “Për
vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të
Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe
Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat
në Ministrinë e Brendshme””
Depozituar më 19.04.2019
Projektvendim “Për një ndryshim në Strukturën
dhe Organikën e Komisionerit për Mbrojtjen nga
Diskriminimi”
Depozituar më 20.03.2019
Raporti i veprimtarisë vjetore të Kontrollit të
Lartë të Shtetit për vitin 2018
Depozituar më 01.04.2019

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
16.05.2019
E enjte

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

16.05.2019
E enjte

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

16.05.2019
E enjte

Komisioni për Edukimin dhe
Mjetet e Informimit Publik

16.05.2019
E enjte

Komisioni
Kombëtare

Sigurinë

16.05.2019
E enjte

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

16.05.2019
E enjte

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

23.05.2019
E enjte

për
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Nr.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Raporti i veprimtarisë vjetore të Inspektoriatit të
Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe
Konfliktit të Interesave për vitin 2018
Depozituar më 26.04.2019
Raporti i veprimtarisë vjetore të Komisionit të
Prokurimit Publik për vitin 2018

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

Depozituar më 01.04.2019
Raporti i veprimtarisë vjetore të Avokatit të Komisioni për Çështjet Ligjore,
Popullit për vitin 2018
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 24.04.2019
Raporti i veprimtarisë vjetore të Autoritetit të Komisioni
për
Veprimtaritë
Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
2018
Depozituar më 25.04.2019
Raporti i veprimtarisë vjetore të Autoritetit të Komisioni për Ekonominë dhe
Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2018
Financat
Depozituar më 26.04.2019
Projektvendim “Për disa ndryshime në vendimin Komisioni për Çështjet Ligjore,
e Kuvendit nr. 166, datë 16.12.2004 “Për Administratën Publike dhe të
miratimin e Rregullores së Kuvendit të Drejtat e Njeriut
Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar
Depozituar më 12.01.2018
Projektvendim “Për disa ndryshime në vendimin Komisioni për Çështjet Ligjore,
e Kuvendit nr. 98/2014 “Për miratimin e Administratën Publike dhe të
strukturës, organikës dhe kategorizimit të Drejtat e Njeriut
pozicioneve të punës të Komisionerit për
Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”
Depozituar më 06.05.2019
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Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
23.05.2019
E enjte

23.05.2019
E enjte

30.05.2019
E enjte

30.05.2019
E enjte

30.05.2019
E enjte
30.05.2019
E enjte

30.05.2019
E enjte
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Nr.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Projektligji “Për Akademinë e Shkencave të Komisioni për Edukimin dhe Komisioni për Çështjet Ligjore,
Republikës së Shqipërisë”
Mjetet e Informimit Publik
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 03.04.2019
Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.7895, Komisioni për Çështjet Ligjore, -Komisioni për Veprimtaritë
datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Administratën Publike dhe të Prodhuese, Tregtinë
dhe
Shqipërisë”, i ndryshuar
Drejtat e Njeriut
Mjedisin
(nismë e 37 mijë zgjedhësve)
-Komisioni
për
Sigurinë
Depozituar më 06.11.2017
Kombëtare (shqyrtuar)
Projektligji “Për nismën ligjvënëse të shtetasve në Komisioni për Çështjet Ligjore,
Republikën e Shqipërisë”
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 04.05.2018
Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në Komisioni për Çështjet Ligjore, Komisioni për Politikën e
ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”" Administratën Publike dhe të Jashtme
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 23.11.2018
Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014, Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Veprimtaritë
“Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Financat
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Shqipërisë”, të mdryshuar” - nismë deputetësh
Mjedisin
Depozituar më 11.02.2019
Projektligji “Për censin e popullsisë dhe të Komisioni për Ekonominë dhe -Komisioni
për
Çështjet
banesave”
Financat
Ligjore, Administratën Publike
dhe të Drejtat e Njeriut
-Komisioni për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Mjedisin
-Komisioni për Edukimin dhe
Mjetet e Informimit Publik
-Komisioni për Integrimin
Depozituar më 07.12.2018
Europian
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Punë në
komisione
Punë në
komisione
Punë në
komisione

Punë në
komisione
Punë në
komisione
Punë në
komisione

Punë në
komisione
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Nr.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

21.

Projektligji “Për gjuetinë”- nismë deputetësh

22.

Depozituar më 20.09.2017
Projektvendim “Për auditimin e llogarive Komisioni për Ekonominë dhe
financiare të KLSH-së për periudhën 2002-2017” Financat

23.

24.

Komisioni
për
Veprimtaritë Komisioni
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Europian

për

Integrimin

Punë në
komisione
Punë në
komisione
Punë në
komisione

Depozituar më 07.02.2018
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 Kushtetues

Këshilli për Legjislacionin
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Rendi i ditës i seancave plenare
E enjte 16.05.2019, ora 10:00
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 08.05.2019 (neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Interpelancë me Ministren e Drejtësisë, kërkuar nga deputeti Lefter Maliqi (nenet 96, Rregullore)
4. Raporti vjetor i Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e politikave në shërbimin civil për vitin 2018 ( neni 103, Rregullore, votim me
shumicë të thjeshtë)
Shprehet përfaqësuesi i Këshillit të Ministrave - jo më shumë se 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 parlamentar ose të paktën 10 deputet)
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit
5. Raporti i veprimtarisë vjetore të Institutit të Statistikave për vitin 2018 ( neni 103, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit- jo më shumë se 60 minuta.
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Pyetje
Diskutime ( nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi parlamentar ose të paktën 10 deputet)
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit
6. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11175, datë 19.04.2019, “Për kthimin e ligjit nr. 20/2019, “Për disa ndryshime në ligjin nr.
12/2018, “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për
Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”” (neni 85 i Kushtetutës, nenet 73-77 dhe 86, Rregullore, Dekreti i
Presidentit për rishqyrtimin e një ligji e humbet fuqinë, kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare.
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Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
7. Projektvendim “Për një ndryshim në Strukturën dhe Organikën e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi” (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.
Për votim:
- Projektrezoluta “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Mediave Audiovizive për vitin 2018 ( nenet 55 dhe 103, Rregullore,
votim me shumicë të thjeshtë)
8. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore).
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.
E enjte 23.05.2019, ora 10:00

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 16.05.2019 (neni 44, Rregullore).
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores).
3. Raporti i veprimtarisë vjetore të Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2018 ( neni 103, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit- jo më shumë se 60 minuta.
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Pyetje
Diskutime ( nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi parlamentar ose të paktën 10 deputet)
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit
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4. Raporti i veprimtarisë vjetore të Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për
vitin 2018 ( neni 103, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit- jo më shumë se 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 parlamentar ose të paktën 10 deputet)
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit
5. Raporti i veprimtarisë vjetore të Komisionit të Prokurimit Publik për vitin 2018 ( neni 103, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit- jo më shumë se 60 minuta.
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Pyetje
Diskutime ( nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi parlamentar ose të paktën 10 deputet)
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit
6. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore).
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.
E enjte 30.05.2019, ora 10:00
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 23.05.2019 (neni 44, Rregullore).
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores).
3. Raporti i veprimtarisë vjetore të Avokatit të Popullit për vitin 2018 ( neni 103, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit- jo më shumë se 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 parlamentar ose të paktën 10 deputet)
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit
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4. Raporti i veprimtarisë vjetore të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2018 ( neni 103, Rregullore, votim
me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit- jo më shumë se 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 parlamentar ose të paktën 10 deputet)
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit
5. Raporti i veprimtarisë vjetore të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2018 ( neni 103, Rregullore, votim me shumicë të
thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit- jo më shumë se 60 minuta.
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Pyetje
Diskutime ( nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi parlamentar ose të paktën 10 deputet)
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit
6. 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 dhe 117, Rregullore, votim me shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet nismëtari
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).
7. Projektvendim “Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 98/2014 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit
të pozicioneve të punës të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil” (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.
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8. Njoftim/miratimi i programit të punës së Kuvendit periudhën në vijim (neni 26, pikat 5, 6 të Rregullores, votim me shumicë të
thjeshtë).
9. 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).
10. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore).
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.
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