Instituti Parlamentar
Çfarë është Instituti Parlamentar?
Instituti Parlamentar (IP) është një shërbim i veçantë në administratën e Kuvendit të Republikës së
Shqipërisë, në mbështetje të deputetëve në ushtrimin e funksioneve të tyre përfaqësuese, ligjvënëse, dhe
mbikëqyrëse.
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Krijimi i Institutit Parlamentar është bazuar në praktikat më të mira nga Shërbimi i Kërkimit në Kongresin e
SHBA, në Parlamentin Europian, si edhe në Institutet Parlamentare të Republikës Çeke, Sllovakisë, Malit të
Zi dhe Maqedonisë së Veriut.
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Këshill Drejtues

Bord këshillimi
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ofron drejtuesve të IP si edhe anëtarëve të
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Projekti "Mbështetje për parlamentin dhe edukimin qytetar në Shqipëri" mbështetet
nga qeveria Zviceriane dhe zbatohet nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri dhe
Instituti Demokratik Amerikan

