Kuvendi i Shqipërisë

Legjislatura IX

98ˆ Seancë plenare

Sesioni VI

Dokument Parlamentar

PROCESVERBAL I PËRMBLEDHUR
Seancë plenare
E hënë, datë 20 janar 2020, ora 17:00
(Procesverbali i përmbledhur mbahet në mbështetje të nenit 54 të Rregullores së Kuvendit
dhe përmban në mënyrë të përmbledhur punimet parlamentare në seancë plenare.
Informacion më të detajuar mund të gjeni në procesverbalin e plotë i cili publikohet në faqen
zyrtare të Kuvendit në internet pas miratimit).
Ora 17:00.
Seanca plenare hapet nga Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi.
Ftohet media të hyjë në sallë.
(Në sallë këndohet himni kombëtar)
Kryetari i Kuvendit njofton nisjen e punimeve të sesionit të VI të legjislaturës IX të Kuvendit
të Shqipërisë, si dhe mban fjalën e tij hapëse të këtij sesioni.
Në vijim, sipas dakordësisë në Konferencën e Kryetarëve, e marrin fjalën në emër të grupeve
parlamentare si vijon: z. Nimet Musaj në emër të Grupit Parlamentar “I pavarur”, znj. Rudina
Hajdari në emër të Grupit Parlamentar “Demokrat”, z. Taulant Balla në emër të Grupit
Parlamentar të Partisë Socialiste.
Në vijim e merr fjalën deputeti Myslim Murrizi për procedurë.
Kryetari i Kuvendit lexon rendin e ditës.
Në vijim miratohet procesverbali i seancës së kaluar datë 18.12.2019.
Përpara shqyrtimit të çështjeve Kryetari i Kuvendit njofton deputetët për projektakte të
depozituara në Kuvend për shqyrtim si dhe miratimin me mirëkuptim të programit të punës së
Kuvendit për periudhën 20 janar - 7 mars 2020, kalendarit të punimeve të Kuvendit për
periudhën 20 janar - 7 shkurt 2020, si dhe kalendarit të raporteve vjetore të organeve
kushtetuese dhe atyre të krijuara me ligj për veprimtarinë e vitit 2019.

Kalohet në procedurën e vendimmarrjes.
Kryetari i Kuvendit në mbështetje të nenit 78 të Kushtetutës dhe 56 të Rregullores së Kuvendit
verifikon kuorumin. Rezultojnë 110 deputetë të pranishëm. Kuorumi rezulton në përputhje me
Kushtetutën dhe Rregulloren.
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Fillon procesi i votimit për çështjet në rendin e ditës.
o Projektvendimi “Për disa ndryshime në vendimin 86/2017 “Për caktimin e kryesive të
komisioneve të përhershme të Kuvendit, të ndryshuar”
Miratohet me 108 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim.
o

Projektvendim “Për zgjedhjen e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë”
Për këtë projektvendim deputetja Eglantina Gjermeni ka deklaruar se ndodhet në
kushtet e konfliktit të interesit në lidhje me këtë çështje, dhe në mbështetje të neneve të
Rregullores e të Kodit të Sjelljes, deputeti nuk ka të drejtë të votojë për një projektligj
apo një dokument tjetër, kur ka konflikt interesi.

Kryetari i Kuvendit në mbështetje të nenit 78 të Kushtetutës dhe 56 të Rregullores së Kuvendit
verifikon edhe një herë kuorumin. Rezultojnë 112 deputetë të pranishëm. Kuorumi rezulton
në përputhje me Kushtetutën dhe Rregulloren.
Fillon procesi i votimi për secilën kandidaturë. Në mbështetje të nenit 147/d të Kushtetutës dhe
nenit 201, pika 2, shkronja “f”, të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të
drejtësisë”, kandidaturat (si dhe rezultati i votimit) paraqiten si vijon:
 z. Artur Metani votohet me 98 vota pro, 8 kundër, asnjë abstenim, 9 deputet nuk
kanë votuar;
 z. Sokol Stojani votohet me 16 vota pro, 68 kundër, 19 abstenim, 12 deputet nuk
kanë votuar;
 znj. Joana Hasimi Sorraj votohet me 10 vota pro, 20 kundër, 71 abstenim, 14
deputet nuk kanë votuar;
 znj. Eris Hysi votohet me 9 vota pro, 16 kundër, 72 abstenim, 18 deputet nuk
kanë votuar;
 znj. Lindita Troja votohet me 12 vota pro, 15 kundër, 71 abstenim.
Shpallet Inspektor i Lartë i Drejtësisë z. Artur Metani.
Në vijim, në mbështetje të nenit 202 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit
të drejtësisë”, Inspektori i Lartë i Drejtësisë bën betimin para Kuvendit të Shqipërisë.
Pas betimit, Kryetari i Kuvendit deklaron të mbyllur seancën plenare.
(Seanca u mbyll në orën 18:30)
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