Konferenca e Kryetarëve
KALENDARI VJETOR I KUVENDIT1
PËR RAPORTIMIN E INSTITUCIONEVE TË PAVARURA PËR VEPRIMTARINË E VITIT 2021
DHE USHTRIMIN E KONTROLLIT PARLAMENTAR TË KOMISIONEVE PËR VITIN 2022

Nr.

1.

Organe kushtetuese
dhe të pavarura të
ngritura me ligj

Avokati i Popullit

Komisioni përgjegjës

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

Afatet e paraqitjes së
raportit në Kuvend
sipas ligjit organik
dhe/ose Rregullores së
Kuvendit

Afati maksimal
depozitimit i
vendosur nga
Konferenca e
Kryetarëve

Referenca ligjore mbi
afatin e depozitimit

Deri në 30.04.2022

31.03.2022

Neni 26 i ligjit 8454/1999,
“Për avokatin e popullit”, i
ndryshuar

Raportimi në komisione
(Kalendari/datat e raportimeve,
caktohen nga çdo Komision në
varësi të axhendës)

Në zbatim të nenit 28 të ligjit të
Avokatit të Popullit, Raporti
Vjetor i Avokatit të Popullit
shqyrtohet në Kuvend brënda 3
(tre) muajve nga depozitimi.

Shërbimi i Monitorimit dhe Shërbimi i Seancës Plenare, sjell në vëmendje të anëtarëve të Konferencës së Kryetarëve se:
Bazuar në nenin 103 të Rregullores së Kuvendit (ndryshuar korrik 2019), raportimi vjetor i organeve kushtetuese dhe atyre të krijuara me ligj, përveç detyrimit ligjor për
depozitimin e raportit në Kuvend dhe organizimit të seancës dëgjimore në komisionin përgjegjës për shqyrtim, pikat 7 dhe 8 këtij neni parashikojnë ndër të tjera se: “Në seancë
plenare raporti mbahet nga titullari i institucionit për jo më shumë se 20 min, lexohet projektrezoluta e komisionit përkatës për vlerësimin e punës së institucionit dhe vijohet
me pyetjet dhe përgjigjet e tyre si dhe hapjen nga drejtuesi i seancës të debatit, në rast se zhvillimi i debatit kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar
grupi parlamentar, ose të paktën 10 deputetë”.
Kujtojmë se ky detyrim i Rregullores së Kuvendit është caktuar edhe si masë konkrete që duhet zbatuar në vijim nga Kuvendi, si pjesë e detyrave të vendosura në “Manualin
për raportimin vjetor dhe periodik të institucioneve të pavarura”, të miratuar me Vendimin nr. 134/2018 të Kuvendit të Shqipërisë, si dhe Planit Strategjik të Kuvendit të
Shqipërisë, Objektivit Strategjik 2 të Planit të Veprimit: “Përmirësimi i mekanizmave dhe praktikave të mbikëqyrjes parlamentare”. Pika 1.2.3, Përgatitja e kalendarit të
kontrollit parlamentar të Kuvendit.
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1

Organe kushtetuese
dhe të pavarura të
ngritura me ligj

Komisioni përgjegjës

2.

Këshilli i Lartë
Gjyqësor

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

3.

Prokurori i
Përgjithshëm

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

4.

Këshilli i Lartë i
Prokurorisë

5.

Inspektori i Lartë i
Drejtësisë

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

Nr.

Afatet e paraqitjes së
raportit në Kuvend
sipas ligjit organik
dhe/ose Rregullores së
Kuvendit

Afati maksimal i
vendosur nga
Konferenca e
Kryetarëve

Referenca ligjore mbi
afatin e depozitimit

Deri në 01.05.2022

31.03.2022

Neni 82, pika 2 e ligjit
nr.115/2016 “Për organet e
qeverisjes së sistemit të
drejtësisë”

Neni 148/b, germa d, e
Kushtetutës dhe neni 104 i
ligjit
97/2016
“Për
organizimin
dhe
funksionimin e Prokurorisë
së Përgjithshme në RSH”

Deri në 30.04.2022

31.03.2022

Deri në 01.05.2022

31.03.2022

Neni 181, pika 1 e ligjit
nr.115/2016 “Për organet e
qeverisjes së sistemit të
drejtësisë”)

Deri në 01.05.2022

31.03.2022

Neni 204, pika 1, shkronja d,
e ligjit nr.115/2016 “Për
organet e qeverisjes së
sistemit të drejtësisë”)
Referuar afateve ligjore për
KLP dhe KLGJ
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Raportimi në komisione
(Kalendari/datat e raportimeve,
caktohen nga çdo Komision në
varësi të axhendës)

Neni 148/b i Kushtetutës dhe neni
104 i ligjit 97/2016 “Për
organizimin dhe funksionimin e
Prokurorisë së Përgjithshme në
RSH” përcaktojnë detyrimin e PP
të raportojë për:
- Gjendjen e kriminalitetit
- Informim mbi zbatimin e
rekomandimeve prioritare të KM,
udhëzimet e nxjerra nga PP
lidhur me to dhe shkalla e
zbatimit të tyre.

Nr.

Organe kushtetuese
dhe të pavarura të
ngritura me ligj

Komisioni përgjegjës

Afatet e paraqitjes së
raportit në Kuvend
sipas ligjit organik
dhe/ose Rregullores së
Kuvendit

Afati maksimal i
vendosur nga
Konferenca e
Kryetarëve

Referenca ligjore mbi
afatin e depozitimit

Neni 69, pika 1, e ligjit nr.
8269, datë 23.12.1997 “Për
Bankën e Shqipërisë”, të
ndryshuar

6.

Banka e Shqipërisë

Komisioni për Ekonominë
dhe Financat

Deri në 31.03.2022

31.03.2022

7.

Kontrolli i Lartë i
Shtetit

Komisioni për Ekonominë
dhe Financat

Deri në 31.03.2022

31.03.2022

Neni 31, pika 3, e ligjit
154/2014 “Për Kontrollin e
Lartë të Shtetit”

8.

Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve

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

Deri në 31.03.2022

31.03.2022

Neni 103, pika 10
Rregullores së Kuvendit

9.

Inspektorati i Lartë i
Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurive
dhe i Konfliktit të
Interesit

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

Deri në 31.05.2022

31.03.2022

3

Raportimi në komisione
(Kalendari/datat e raportimeve,
caktohen nga çdo Komision në
varësi të axhendës)
Neni 103, pika 10 e Rregullores
së
Kuvendit
përcakton
se
raportimi
në
Kuvend
i
institucioneve kushtetuese dhe
atyre të krijuara me ligj duhet të
përfundojë jo më vonë se muaji
qershor
Neni 103, pika 10 e Rregullores
së
Kuvendit
përcakton
se
raportimi
në
Kuvend
i
institucioneve kushtetuese dhe
atyre të krijuara me ligj duhet të
përfundojë jo më vonë se muaji
qershor

e

Neni 39, pika 1,e ligjit nr.
9049, datë 10.4.2003 “Për
deklarimin dhe kontrollin e
pasurive, të detyrimeve
financiare të të zgjedhurve
dhe të disa nëpunësve
publikë” të ndryshuar
dhe neni 22, i ligjit nr.
60/2016 “Për sinjalizimin
dhe mbrojtjen e
sinjalizuesve”

Neni 103, pika 10 e Rregullores
së
Kuvendit
përcakton
se
raportimi
në
Kuvend
i
institucioneve kushtetuese dhe
atyre të krijuara me ligj duhet të
përfundojë jo më vonë se muaji
qershor

Nr.

Organe kushtetuese
dhe të pavarura të
ngritura me ligj

Komisioni përgjegjës

Afatet e paraqitjes së
raportit në Kuvend
sipas ligjit organik
dhe/ose Rregullores së
Kuvendit

Afati maksimal i
vendosur nga
Konferenca e
Kryetarëve

10.

Autoriteti i
Komunikimeve
Elektronike dhe Postare

Komisioni për
Veprimtaritë Prodhuese,
Tregtinë dhe Mjedisin

Deri në 30.04.2022

31.03.2022

11.

Autoriteti i Mediave
Audioviozive (AMA)

Komisioni për Edukimin
dhe Mjetet e Informimit
Publik

Deri në 31.03.2022

31.03.2022

Referenca ligjore mbi
afatin e depozitimit

Bazuar në nenin 9 të ligjit
nr. 9918 “Për komunikimet
elektronike në Republikën e
Shqipërisë”,i ndryshuar, dhe
nenit 8 të ligjit nr. 46/2015
“Për Shërbimet Postare në
Republikën e Shqipërisë”
Bazuar në nenin 28 pika 1,
të Ligjit Nr. 97/2013 “Për
mediat audiovizive në
Republikën e Shqipërisë“ i
ndryshuar.

12.

Autoriteti i Mbikëqyrjes
Financiare (AMF)

Komisioni për Ekonominë
dhe Financat

Deri në 30.04.2022

31.03.2022

Neni 14, pika 19, e ligjit nr.
9572/2006 “Për Autoritetin
e Mbikëqyrjes Financiare”
të ndryshuar

13.

Autoriteti i
Konkurrencës (AK)

Komisioni për Ekonominë
dhe Financat

Deri në 31.03.2022

31.03.2022

Neni 24, shkronja e), e ligjit
nr. 9121, datë 28.7.2003
“Për mbrojtjen e
konkurrencës”, të ndryshuar

14.

Komisioneri për
mbikqyrjen e
Shërbimit Civil

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

Deri në 31.03.2022

31.03.2022

15.

Komisioneri për të
Drejtën e Informimit
dhe Mbrojtjen e të
Dhënave Personale

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

Deri në 31.03.2022

31.03.2022

4

Raportimi në komisione
(Kalendari/datat e raportimeve,
caktohen nga çdo Komision në
varësi të axhendës)

Neni 31, pika 3 e ligjit
nr.9887, datë 10.3.2008
“Për mbrojtjen e të dhënave
personale”

Neni 103, pika 10 e Rregullores së
Kuvendit përcakton se raportimi në
Kuvend i institucioneve kushtetuese
dhe atyre të krijuara me ligj duhet të
përfundojë jo më vonë se muaji
qershor
Neni 103, pika 10 e Rregullores së
Kuvendit përcakton se raportimi në
Kuvend i institucioneve kushtetuese
dhe atyre të krijuara me ligj duhet të
përfundojë jo më vonë se muaji
qershor

Organe kushtetuese
dhe të pavarura të
ngritura me ligj

Komisioni përgjegjës

Afatet e paraqitjes së
raportit në Kuvend
sipas ligjit organik
dhe/ose Rregullores së
Kuvendit

Afati maksimal i
vendosur nga
Konferenca e
Kryetarëve

16.

Komisioneri për
Mbrojtjen nga
Diskriminimi

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

Deri në 31.03.2022

31.03.2022

17.

Enti Rregullator i
Energjisë Elektrike
(ERE)

Komisioni për
Veprimtaritë Prodhuese,
Tregtinë dhe Mjedisin

Deri në 31.03.2022

31.03.2022

18.

Agjencia e Sigurimit të
Depozitave (ASD)

Komisioni për Ekonominë
dhe Financat

Deri në 31.03.2022

31.03.2022

Neni 7 i ligjit nr. 53/2014
“Për
sigurimin
e
depozitave”, i ndryshuar

19.

Këshilli Drejtues i
Radio – Televizionit

Komisioni për Edukimin
dhe Mjetet e Informimit
Publik

Deri në 31.03.2022

31.03.2022

Neni 102, pika 18 e ligjit nr.
97/2013
“Për
mediat
audiovizive në Republikën e
Shqipërisë”

20.

Autoriteti për
Informimin mbi
Dokumentet e ish
Sigurimit të Shtetit

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

Deri në 31.03.2022

31.03.2022

Neni 10 pika 2 e ligjit nr.
45/2015 “Për të drejtën e
informimit mbi dokumentet e
Ish Sigurimit të Shtetit”,
detyrimi për raportim

Nr.

5

Referenca ligjore mbi
afatin e depozitimit

Neni 103, pika 10
Rregullores së Kuvendit

e

Neni 25 ligjit 43/2015 “Për
sektorin e Energjisë” i
ndryshuar dhe neni 21 i
ligjit 102/2015 “Për gazin
natyror.

Raportimi në komisione
(Kalendari/datat e raportimeve,
caktohen nga çdo Komision në
varësi të axhendës)

Organe kushtetuese
dhe të pavarura të
ngritura me ligj

Komisioni përgjegjës

Instituti i Studimeve të
Krimeve dhe Pasojave
të Komunizmit në
Shqipëri.

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

22.

Enti Rregullator i
Ujrave

Komisioni për
Veprimtaritë Prodhuese,
Tregtinë dhe Mjedisin

23.

Komisioni i Prokurimit
Publik

24.

Instituti i Statistikave

Nr.

21.

Afatet e paraqitjes së
raportit në Kuvend
sipas ligjit organik
dhe/ose Rregullores së
Kuvendit

Afati maksimal i
vendosur nga
Konferenca e
Kryetarëve

Deri në 31.03.2022

31.03.2022

Deri në 31.01.2022

31.03.2022

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

Deri në 31.03.2022

31.03.2022

Komisioni për Ekonominë
dhe Financat

Deri në 30.04.2022

31.03.2022
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Referenca ligjore mbi
afatin e depozitimit

Neni 103, pika 10
Rregullores së Kuvendit

e

Bazuar në nenin 31 të ligjit
nr.8102, datë 28.3.1996
“Për kuadrin rregullator të
sektorit të furnizimit me ujë
dhe të largimit dhe
përpunimit të ujërave të
ndotura“, i ndryshuar

Neni 19/9, pika
Nr. 47/2017 “
ndryshime në
9643/2006 “Për
publik”

1, e ligjit
Për disa
ligjin Nr.
prokurimin

Neni 13, pika d, e ligjit Nr.
17/2018 “Për Statistikat
Zyrtare”

Raportimi në komisione
(Kalendari/datat e raportimeve,
caktohen nga çdo Komision në
varësi të axhendës)

Projektkalendari i raportimit për Organet /Institucionet e tjera të krijuara me ligj të veçantë
si dhe institucionet e varësisë që kanë parashikim ligjor për të raportuar në Kuvend2:

Nr.

1.

2.

3.

2

Organi/institucioni i varësisë ose
i përcaktuar me ligj për
raportim në Kuvend

Komisioni përgjegjës

Avokati i Përgjithshëm i Shtetit

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

Neni 19/9 i ligjit nr.10018/2008 “Për
Avokaturën e Shtetit”, i ndryshuar

“Avokati i Përgjithshëm i Shtetit paraqet
raport të paktën një herë në vit përpara
Komisionit të Përhershëm për Çështjet
Ligjore, Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut të Kuvendit të
Republikës
së
Shqipërisë,
mbi
ekzekutimin e vendimeve të Gjykatës
Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe
masat e ndërmarra në këtë drejtim.”

Ministri i Drejtësisë

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

Bazuar në nenin 103 , pika 1, 3 dhe 5,
të ligjit organik 97/2016 “Për
organizimin dhe funksionimin e PP në
RSH”,

Prokuroria e Posaçme kundër
korrupsionit dhe krimit të
organizuar (SPAK)

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

Neni 104 i ligjit 97/2016 “Për
organizimin dhe funksionimin e
Prokurorisë së Përgjithshme në RSH”

Mund të thirret në diskrecion të
komisionit përgjegjës mbështetur
edhe në nenin 102 të Rregullores
së Kuvendit, si përfaqësues i KM
lidhur me kompetencat për
monitorimin
e
zbatimit
të
rekomandimeve të KM kundrejt
PP.
Prokurori i Përgjithshëm dhe
Drejtuesi i Prokurorisë së
Posaçme,
sipas
juridiksionit
përkatës, raportojnë në Kuvend
për gjendjen e kriminalitetit në
vend, të paktën një herë në
vit. Raportimi përfshin të dhëna
dhe shpjegime për numrin, llojet,
shtrirje
n
territoriale,

Afatet ligjore të paraqitjes së
raportit/raportimit në
Kuvend

Bazuar në detyrimin ligjor të institucioneve /organeve të varësisë që duhet të raportojnë në Kuvend
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Raportimi në komisione
(Kalendari/datat e raportimeve,
caktohen nga çdo Komision në
varësi të axhendës)

intensitetin
dhe
format
e
kriminalitetit në Republikën e
Shqipërisë.

4.

Agjencia e Trajtimit të Pronës
(ATP)

Komisioni i Ligjeve,
Administratës Publike dhe të
Drejtave të Njeriut

Neni 26 pika 4, e ligjit nr. 133/2015,
“Për trajtimin e pronës dhe
përfundimin e procesit të
kompensimit të pronave”

Institucionet përfaqësuese në
komisionin me
përbërje ndërinstitucionale,
ministrore ngritur sipas pikës 3 të
nenit 26
Nr.

4.

Organi/institucioni i varësisë ose
i përcaktuar me ligj për
raportim në Kuvend

Komisioni përgjegjës

Këshilli i Ministrave
(Ministri përgjegjës për
Administraten Publike (DAP)

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

Afatet ligjore të paraqitjes së
raportit/raportimit në
Kuvend

Në diskrecion të komisionit
parlamenentar, nëse gjykohet e
nevojshme
(Nëse
është
e
nevojshme,
raportojnë, gjithashtu, para këtij
Komisioni
Parlamentar,
institucionet
përfaqësuese
në
komisionin
me
përbërje
ndërinstitucionale, i ngritur sipas
pikës 3 të këtij neni.)

Raportimi në komisione
(Kalendari/datat e raportimeve,
caktohen nga çdo Komision në
varësi të agjendës)
31.03.2022

Neni 6 germa “c” e ligjit nr.
152/2013, i ndryshuar

8

Sipas afatit ligjor të raportimit të
KMSHC

5.

Këshilli i Ministrave

Komisioni i Integrimit
Europian

(dy raportime)

Deri në 31.01.2022
1. Bazuar në nenin 18/1 të ligjit
15/2015 “Për rolin e Kuvendit në
procesin e integrimit të Shqipërisë në
Bashkimin Evropian”,
2. Jo më vonë se tre javë nga
publikimi i Raportit të Komisionit
Europian
Bazuar në nenin 18/2 të ligjit 15/2015,
“Për rolin e Kuvendit në procesin e
integrimit të Shqipërisë në Bashkimin
Evropian”,

Nr.

6.

Organi/institucioni i varësisë ose
i përcaktuar me ligj për
raportim në Kuvend

Komisioni përgjegjës

Këshilli Kombëtar për Intergrimin
Europian (KKIE)

Komisioni i Integrimit
Europian

Afatet ligjore të
paraqitjes/raportimit në
Kuvend sipas ligjeve organike

brenda 3 mujorit të parë të vitit
2022
Nuk ka afat të përcaktuar, bazuar në
nenin 7 gërma “g” ,

7.

Shërbimi Informativ i Shtetit
(SHISH)

Komisioni për Sigurinë
Kombëtare

Sipas nenit 7 të ligjit nr. 8391,
dt.20.10.1998, i ndryshuar, “Për
Shërbimin Informativ të Shtetit”.
Drejtori i raporton komisionit të
paktën një herë në vit.

9

KM paraqet në Kuvend një raport
të detajuar mbi zbatimin e
detyrimeve sipas Planit Kombëtar
për Integrimin Europian, ecurinë e
procesit të bisedimeve për
anëtarësim dhe menaxhimin e
fondeve nga Bashkimi Europian
dhe donatorë të tjerë, për vitin
paraardhës.
KM raporton në Kuvend për
gjetjet, rekomandimet, situatën
aktuale të zhvillimeve politike,
ekonomike dhe sociale të vendit, si
dhe për angazhimet konkrete për
përmbushjen e rekomandimeve.

Raportimi në komisione
(Kalendari/datat e raportimeve,
caktohen nga çdo Komision në
varësi të axhendës)
KKIE, raporton të paktën një herë
në vit në Kuvend mbi punën e
Këshillit.
Por në bazë të Rregullores së
KKIE-së , neni 6 pika 3 e saj,
përcaktohet detyrimi për paraqitjen
e raportit të KKIE-së në seancë
plenare
Në diskrecion të Komisionit për
Sigurinë Kombëtare për kohën e
thirrjes së SHISH për raportim
vjetor.
Veprimtaria
e
Shërbimit
Informativ të Shtetit kontrollohet

nga
Kuvendi
nëpërmjet
Nënkomisionit të Përhershëm
Parlamentar të ngritur për këtë
qëllim.
Raportimet në këtë komision
bëhen në mënyrë të tillë që të
mbrohen burimet dhe informacioni
i klasifikuar.

8.

Nr.

9.

Shërbimi për Çështjet e
Brendshme dhe Ankesat

Komisioni për Sigurinë
Kombëtare

Neni 23 - Mbikëqyrja
Ligji nr. 70/2014 Për Shërbimin për
Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në
Ministrinë e Punëve të Brendshme

Në diskrecion të Komisionit për
Sigurinë Kombëtare për kohën e
thirrjes për raportim.
1. Veprimtaria e Shërbimit
mbikëqyret nga:
a) Kuvendi; b) Kryeministri; c)
Prokurori i Përgjithshëm; ç)
institucione të tjera të ngarkuara,
sipas legjislacionit në fuqi.

Organi/institucioni i varësisë ose
i përcaktuar me ligj për
raportim në Kuvend

Komisioni përgjegjës

Afatet ligjore të
paraqitjes/raportimit në
Kuvend sipas ligjeve organike

Raportimi në komisione

Drejtoria e Përgjithshme e
Parandalimit dhe Pastrimit të
Parave + Koordinatori për
Antikorrupsionin

Komisioni për Sigurinë
Kombëtare

neni 22, gërma k), ligji nr. 9917, datë
19.5.2008 Për Parandalimin e
Pastrimit të Parave dhe Financimit të
Terrorizmit, i ndryshuar;
- publikon brenda tremujorit të parë
të çdo viti, raportin publik vjetor për
vitin pararendës për veprimtarinë e
autoritetit përgjegjës
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(Kalendari/datat e raportimeve,
caktohen nga çdo Komision në
varësi të axhendës)
Në diskrecion të Komisionit për
Sigurinë Kombëtare për kohën e
thirrjes për raportim.

Projektkalendari Vjetor i Kontrollit Parlamentar (Seancave Dëgjimore dhe Vizitave Monitoruese)
të Komisioneve Parlamentarei

1.

Komisioni Parlamentar

Aktiviteti

Instiucioni

Instiucioni

Instiucioni

Instiucioni

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

Seancë Dëgjimore

Agjencia Shqiptare e
Kadastrës

Komisioneri për
mbrojtjen nga
Diskriminimi,
Trajtim i raportit për
Bullizmin në shkolla

ASPA, Shkolla
Shqiptare e
Administratës
Publike

Avokati i Popullit,
trajtim i raportit të
posaçëm

IEVP Ali Demi, Tiranë

Qarku Vlorë,
Mekanizmi për
mbrojtjen e viktimave
të dhunës

ASHK, Rinas
Digjitalizimi

Agjencia për Zhvillim
Bujqësor dhe Rural

Autoriteti Kombëtar i
Ushqimit

Ministri i Shtetit për
Sipërmarrjen

Agjencia për Zhvillim
Bujqësor dhe Rural

Drejtori e
Përgjithshme e
Shërbimeve të
Transportit Rrugor

Autoriteti
Durrës

Vizitë Monitoruese

2.

Komisioni për Ekonominë
dhe Financat

Seancë Dëgjimore

Vizitë Monitoruese

3.

Komisioni për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë dhe
Mjedisin

Seancë Dëgjimore

Vizitë Monitoruese
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Qarku Lezhë,
-IEVP
-Mekanizmi për
mbrojtjen e viktimave
të dhunës

Portual

Ministri i Shtetit për
Standardet
e
Shërbimeve

4.

5.

Komisioni për Sigurinë
Kombëtare

Komisioni për Edukimin
dhe Mjetet e Informimit
Publik

Drejtoria e
Parandalimit dhe
Pastritmit të Parave

Drejtoria
e
Parandalimit
dhe
Pastritmit të Parave

Vizitë Monitoruese

Drejtoritë vendore të
policisë

Qendrat e Pritjes së
Azilantëve

Seancë Dëgjimore

Ministria e Arsimit

Ministria e Kulturës

Vizitë Monitoruese

Autoriteti i Mediave
Audiovizive

Monumentet
Kulturës

Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashme

Agjencia Kombëtare
e Diasporës

Ministri i Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale

Shërbimi Kombëtar i
Punësimit

Seancë Dëgjimore

Agjencitë
ligjzbatuese të MAS

e

Seancë Dëgjimore

6.

7.

Komisioni i Integrimit
Evropian
Komisioni për Politikën e
Jashtme

Vizitë Monitoruese

Seancë Dëgjimore

Vizitë Monitoruese

8.

Komisioni për Punën,
Çështjet Sociale dhe
Shëndetësinë

Seancë Dëgjimore
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Repartet Ushtarake

Universitete Publike

Pikat e kalimit kufitar
(Qafë Thanë, Morinë,
Kakavijë, Kapshticë,
Qafë Botë,Murriqan)

Vizitë Monitoruese

Shërbimi Social
Shtetëror, Drejtoritë
Rajonale

Spitale Rajonale

Shërbimi i kontrollit
mjekësor
në
institucionet arsimore

Qendrat e Kujdesit
Shëndetësor Parësor

KRYETARE
LINDITA NIKOLLA

Referuar Planit Strategjik të Kuvendit të Shqipërisë, Objektivit Strategjik 2 të Planit të Veprimit: “Përmirësimi i mekanizmave dhe praktikave të mikëqyrjes parlamentare”.
Pika 1.2.1, germa a,b, seanca dëgjimore, vizita monitoruese në terren.
i

13

