______________________________________ LEGJISLATURA IX___________________________________

SESIONI IV
Dokument parlamentar

KALENDARI 3 JAVOR
I PUNIMEVE TË KUVENDIT

(Për periudhën 21 janar-8 shkurt 2019)

Miratuar me vendimin nr. 18/2019 të Kuvendit
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Çështjet që do të shqyrtohen në komisionet parlamentare dhe në seancat plenare

Nr.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

1.

Hapja e sesionit të IV-të të Legjislaturës së IX-të

2.

Akt normativ nr. 2, datë 19.12.2018 “Për disa Komisioni për Ekonominë dhe
ndryshime në ligjin nr. 109/2017, “Për buxhetin e Financat
vitit 2018”, të ndryshuar

3.

4.

5.

6.

Depozituar më 20.12.2018
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin
nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin
shkencor në institucionet e arsimit të lartë në
Republikën e Shqipërisë”- nismë deputeti
Depozituar më 12.12.2018
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin
“Për buxhetin e vitit 2019”- nismë deputeti
Depozituar më 12.12.2018
Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr.8668,
datë 23.10.2000, “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë
me pasaportë për jashtë shtetit”, të ndryshuar”
Depozituar më 20.12.2018
Projektligji “Për ratifikimin letërmarrëveshjes
ndryshuese të marrëveshjes së huasë, ndërmjet
Republikës
së
Shqipërisë
dhe
Bankës
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim
(IBRD), për financimin shtesë të projektit “Siguria
e digave”, të ratifikuar me ligjin nr. 40/2012”

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
21.01.2019
E hënë
31.01.2019
E enjte

Komisioni për Edukimin dhe
Mjetet e Informimit Publik

31.01.2019
E enjte

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

31.01.2019
E enjte

Komisioni
Kombëtare

31.01.2019
E enjte

për

Sigurinë

Komisioni për Ekonominë dhe -Komisioni
për
Çështjet
Financat
Ligjore, Administratën Publike
dhe të Drejtat e Njeriut
-Komisioni për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Mjedisin
-Komisioni për Politikën e
Depozituar më 28.12.2018
Jashtme
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E enjte
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Nr.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Projektakti
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin
nr.64, datë 31.5.2012, “Për peshkimin”, të
ndryshuar”
Depozituar më 20.12.2018
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin
nr. 124/2015, “Për efiçencën e energjisë”
Depozituar më 28.12.2018
Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin
nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”"
Depozituar më 23.11.2018
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes
statusore, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe
Bashkimit Evropian, mbi veprimet e ndërmarra nga
Agjencia e Rojes Bregdetare dhe Kufirit Evropian
në Republikën e Shqipërisë”
Depozituar më 11.01.2019
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
Depozituar më 12.01.2018
Projektvendim “Për emërimin e një anëtari të
Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e IshSigurimit te Shtetit”
Depozituar më 24.10.2018
Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.7895,
datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së
Shqipërisë”, i ndryshuar
(nismë e 37 mijë zgjedhësve)
Depozituar më 6.11.2017

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Komisioni
për
Veprimtaritë Komisioni
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Europian

për

Integrimin

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
07.02.2019
E enjte

Komisioni
për
Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

07.02.2019
E enjte

Komisioni për Çështjet Ligjore, Komisioni për Politikën e
Administratën Publike dhe të Jashtme
Drejtat e Njeriut
Komisioni
për
Sigurinë -Komisioni
për
Çështjet
Kombëtare
Ligjore, Administratën Publike
dhe të Drejtat e Njeriut
-Komisioni për Politikën e
Jashtme
-Komisioni për Integrimin
Europian
Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut

07.02.2019
E enjte

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

07.02.2019
E enjte

Komisioni për Çështjet Ligjore, -Komisioni për Veprimtaritë
Administratën Publike dhe të Prodhuese, Tregtinë
dhe
Drejtat e Njeriut
Mjedisin
-Komisioni
për
Sigurinë
Kombëtare (shqyrtuar)

Punë në
komisione
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E enjte
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E enjte
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Nr.
14.

15.

16.

17.

18.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Veprimtaritë
nr. 125/2013 “Për koncensionet dhe partneritetin Financat
Prodhuese, Tregtinë
dhe
publik privat”, të ndryshuar - nismë deputetësh
Mjedisin
Depozituar më 16.02.2016
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Komisioni për Çështjet Ligjore,
nr. 10031, datë 11.12.2008, “Për shërbimin Administratën Publike dhe të
përmbarimor gjyqësor privat”, të ndryshuar
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.09.2017
Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e Komisioni për Çështjet Ligjore, Komisioni
policisë gjyqësore”
Administratën Publike dhe të Kombëtare
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.09.2017
Projektligji “Për nismën ligjvënëse të shtetasve në Komisioni për Çështjet Ligjore,
Republikën e Shqipërisë”- nismë deputetësh
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 4.5.2018
Projektligji “Për gjuetinë” – nismë deputetësh
Komisioni
për
Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Punë në
komisione
Punë në
komisione

Punë në
komisione

për

Sigurinë

Punë në
komisione
Punë në
komisione
Punë në
komisione

19.

Depozituar më 20.9.2017
Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 10 440, Komisioni
për
Veprimtaritë
datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
mjedis”, i ndryshuar (nismë deputeti)

Punë në
komisione

20.

Depozituar më 7.2.2018
Projektvendim “Për strategjinë e edukimit ligjor të Komisioni për Çështjet Ligjore,
publikut në Republikën e Shqipërisë” – nismë Administratën Publike dhe të
deputeti
Drejtat e Njeriut

Punë në
komisione

Depozituar më 22.9.2017
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Nr.

Projektakti

Komision përgjegjës

21.

Projektvendim “Për miratimin a kandidaturave për
pozicionet e Komisionerëve pranë Avokatit të
Popullit”
Depozituar më 16.11.2018
Projektrezoluta “Për njohjen dhe mbështetjen e
veprimtarisë së mbrojtësve të të drejtave të njeriut,
në promovimin, nxitjen dhe mbrojtjen e të drejtave
të njeriut dhe lirive themelore, forcimin e shtetit të
së drejtës dhe konsolidimin e demokracisë”- nismë
deputeti
Depozituar më 20.7.2018
Projektvendim “Për zhvillimin e një referendumi të
përgjithshëm”-mismë deputetësh

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

22.

23.

24.

25.

26.

Komision dhënie mendimi

Punë në
komisione
Punë në
komisione

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

Punë në
komisione

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

Punë në
komisione

Depozituar më 29.9.2017
Projektvendim “Për auditimin e llogarive Komisioni për Ekonominë dhe
financiare të KLSH-së për periudhën 2002-2017” Financat

Punë në
komisione

Depozituar më 7.2.2018
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 hënë 21.01.2019 , ora 17:00
1. Hapja e sesionit të IV-të të punimeve të Kuvendit ( neni 42, Rregullore )
2. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 20.12.2018, 21.12.2018 dhe 16.01.2019 (neni 44, Rregullore)
3. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)
4. Njoftim/miratimi i programit të punës së Kuvendit për periudhën 21 janar - 1 mars 2019 (neni 26, pikat 5, 6 të Rregullores, votim
me shumicë të thjeshtë)
5. Njoftim/miratimi i kalendarit 3 javor të punimeve të Kuvendit për periudhën 21 janar - 8 shkurt 2019 (neni 27, pikat 3, 4 të
Rregullores,votim me shumicë të thjeshtë)
6. Njoftimi i kalendarit të paraqitjes në Kuvend të raporteve të organeve kushtetuese dhe atyre të krijuara me ligj (neni 103,
Rregullore)

Enjte 31.01.2019, ora 10:00
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 21.01.2019 (neni 44, Rregullore).
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores).
3. Akt normativ nr. 2, datë 19.12.2018 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 109/2017, “Për buxhetin e vitit 2018”, të ndryshuar (nenet
73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Diskutime
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(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit
4. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e
arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
5. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin “Për buxhetin e vitit 2019” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të
thjeshtë)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
6. Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr.8668, datë 23.10.2000, “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë
shtetit”, të ndryshuar” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare .
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
7. Projektligji “Për ratifikimin letërmarrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huasë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe
Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), për financimin shtesë të projektit “Siguria e digave”, të ratifikuar
me ligjin nr. 40/2012” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute)
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Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
8. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore).
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.
Enjte 07.02.2019, ora 10:00
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 31.01.2019 (neni 44, Rregullore).
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores).
3. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.64, datë 31.5.2012, “Për peshkimin”, të ndryshuar” (nenet 73-77,
Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Integrimin Europian.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
4. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 124/2015, “Për efiçencën e energjisë” (nenet 73-77, Rregullore, votim me
shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
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Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
5. Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” (neni 81, pika 2 i Kushtetutës dhe
nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë prej 3/5 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
6. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes statusore, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, mbi veprimet
e ndërmarra nga Agjencia e Rojes Bregdetare dhe Kufirit Evropian në Republikën e Shqipërisë” (nenet 73-77, Rregullore, votim
me shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Integrimin Europian.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
7. 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 për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
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Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
8. Projektvendim “Për emërimin e një anëtari të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit te Shtetit” (neni 111
Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit
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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