______________________________________ LEGJISLATURA IX___________________________________

SESIONI IV
Dokument parlamentar

KALENDARI 3 javor
I PUNIMEVE TË KUVENDIT

(Për periudhën 3-21 qershor 2019)

Miratuar me mirëkuptim në mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve dhe njoftuar në seancë plenare më 30.05.2019
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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

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
13.06.2019
E enjte

Komision dhënie mendimi

Raporti vjetor i Prokurorit të Përgjithshëm mbi Komisioni për Çështjet Ligjore,
gjendjen e kriminalitetit për vitin 2018
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut dhe Komisioni
Depozituar më 30.04.2019 për Sigurinë Kombëtare
Raporti i veprimtarisë vjetore të Inspektoratit të Komisioni për Çështjet Ligjore,
Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Administratën Publike dhe të
Konfliktit të Interesave për vitin 2018
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 26.04.2019
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në Komisioni për Ekonominë dhe
ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për regjistrimin e Financat
biznesit”, të ndryshuar
Depozituar më 06.05.2019
Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr.9920, datë Komisioni për Ekonominë dhe
19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Financat
Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”
Depozituar më 06.05.2019
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në Komisioni për Çështjet Ligjore,
ligjin nr.157/2013, “Për masat kundër financimit Administratën Publike dhe të
të terrorizmit”, të ndryshuar
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 06.05.2019
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në Komisioni për Çështjet Ligjore,
ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin Administratën Publike dhe të
e pastrimit të parave dhe financimit të Drejtat e Njeriut
terrorizmit”, të ndryshuar
Depozituar më 06.05.2019
Projektligji “Për administrimin e pasurive të Komisioni për Çështjet Ligjore,
sekuestruara e të konfiskuara”
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 06.05.2019

13.06.2019
E enjte

13.06.2019
E enjte

13.06.2019
E enjte
-Komisioni për Ekonominë dhe
Financat
-Komisioni
për
Sigurinë
Kombëtare
-Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

13.06.2019
E enjte

13.06.2019
E enjte

-Komisioni
për
Sigurinë
Kombëtare
-Komisioni për Ekonominë dhe
Financat
-Komisioni
për
Sigurinë
Kombëtare
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Nr.

8.

9.

10.

11.

12.

Projektakti
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes me
shkëmbim notash, ndërmjet Republikës së
Shqipërisë dhe Organizatës për Bashkëpunim dhe
Zhvillim Ekonomik (OECD), për bërjen palë në
kuadrin gjithëpërfshirës të projektit ndërkombëtar
mbi erozionin e bazës së tatueshme dhe
transferimin e fitimit (BEPS)”
Depozituar më 12.04.2019
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në
ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar – nismë
deputetësh

Depozituar më 02.05.2019
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 06.11.2017
Raporti i veprimtarisë vjetore të Entit Rregullator
të Energjisë për vitin 2018

Komision përgjegjës

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
13.06.2019
E enjte

Komision dhënie mendimi

Komisioni për Ekonominë dhe -Komisioni
për
Çështjet
Financat
Ligjore, Administratën Publike
dhe të Drejtat e Njeriut
-Komisioni për Politikën e
Jashtme
Komisioni për Çështjet Ligjore, -Komisioni për Veprimtaritë
Administratën Publike dhe të Prodhuese, Tregtinë
dhe
Drejtat e Njeriut
Mjedisin
-Komisioni për Punën, Çështjet
Sociale dhe Shëndetësinë
-Komisioni për Edukimin dhe
Mjetet e Informimit Publik
-Komisioni
për
Sigurinë
Kombëtare
Komisioni për Çështjet Ligjore, -Komisioni për Veprimtaritë
Administratën Publike dhe të Prodhuese, Tregtinë
dhe
Drejtat e Njeriut
Mjedisin
-Komisioni
për
Sigurinë
Kombëtare (shqyrtuar)
Komisioni
për
Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

13.06.2019
E enjte

13.06.2019
E enjte

20.06.2019
E enjte

Depozituar më 02.05.2019
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Veprimtaritë
ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat Financat
Prodhuese, Tregtinë
dhe
kombëtare” , të ndryshuar- nismë deputetësh
Mjedisin

20.06.2019
E enjte

Depozituar më 09.05.2019
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Nr.

Projektakti

13.

Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 9900,
datë 10.04.2008, “Për rezervat materiale të
shtetit”
Depozituar më 23.05.2019
Projektligji “Për disa shtesa në aktin normativ, me
fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 9.7.2008, të Këshillit të
Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në
përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve
shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të
veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros
së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr.
9967, datë 24.7.2008, dhe ndryshuar me ligjin nr.
3/2015”
Depozituar më 18.04.2019
Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në
ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”

14.

15.

16.

17.

Komision përgjegjës
Komisioni
Kombëtare

për

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
20.06.2019
E enjte

Komision dhënie mendimi

Sigurinë

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

20.06.2019
E enjte

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

20.06.2019
E enjte

Depozituar më 23.11.2018
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, Komisioni
për
Veprimtaritë -Komisioni
për
Çështjet
ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Ligjore, Administratën Publike
Shqipërisë dhe qeverisë së Mbretërisë së Arabisë
dhe të Drejtat e Njeriut
Saudite, për shërbimet ajrore”
-Komisioni për Politikën e
Jashtme
-Komisioni
për
Sigurinë
Depozituar më 19.04.2019
Kombëtare
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, Komisioni për Ekonominë dhe -Komisioni
për
Çështjet
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Financat
Ligjore, Administratën Publike
Mbretërisë së Arabisë Saudite, për shmangien e
dhe të Drejtat e Njeriut
tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit
fiskal në lidhje me tatimin mbi të ardhurat dhe
-Komisioni për Politikën e
kapitalin”
Depozituar më 16.05.2019
Jashtme
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Nr.

Projektakti

Komision përgjegjës

18.

Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së
huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë,
përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe
Ekonomisë
(huamarrësi),
Operatorit
të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE),
sh.a., (agjencia zbatuese e projektit) dhe KfW,
Frankfurt am Main (KfW), për programin e
investimeve për shpërndarjen e energjisë
elektrike 1”
Depozituar më 23.05.2019
Projektligji “Për miratimin e kontratës së
koncesionit/PPP, ndërmjet
Ministrisë së
Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe “Gjikuria”,
sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë
koncesionare “Rruga Orikum - Llogara”, sh.p.k.,
për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugës “Porti
jahteve - By-Pass Orikum - Dukat (Ura e Shën
Elizës)””

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

19.

20.

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
20.06.2019
E enjte

Komision dhënie mendimi

-Komisioni për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Mjedisin
-Komisioni për Politikën e
Jashtme
Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

20.06.2019
E enjte

Depozituar më 24.05.2019
Projektligji “Për miratimin e kontratës së Komisioni për Ekonominë dhe
koncesionit/PPP, ndërmjet
Ministrisë së Financat
Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoriteti
kontraktor, shoqërisë “ANK”, sh.p.k., si
koncesionari,
dhe
shoqërisë
“Bardh
konstruksion”, sh.p.k., si shoqëria koncesionare,
për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e
segmentit rrugor Milot – Balldren”

20.06.2019
E enjte

Depozituar më 24.05.2019
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Nr.

Projektakti

Komision përgjegjës

21.

Raporti “Mbi gjendjen e sistemit gjyqësorë dhe
veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësorë për
vitin 2018”
Depozituar më 07.05.2019
Projektligji “Për Akademinë e Shkencave të
Republikës së Shqipërisë”- nismë deputetësh
Depozituar më 03.04.2019
Projektligji “Për nismën ligjvënëse të shtetasve në
Republikën e Shqipërisë”- nismë deputetësh
Depozituar më 04.05.2018
Projektligji “Për Korporatën e Investimeve
Shqiptare”
Depozituar më 26.03.2019
Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014,
“Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e
Shqipërisë”, të ndryshuar” - nismë deputetësh

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

Punë në
komisione

Komisioni për Edukimin dhe Komisioni për Çështjet Ligjore,
Mjetet e Informimit Publik
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Veprimtaritë
Financat
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Mjedisin
Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Veprimtaritë
Financat
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Mjedisin

Punë në
komisione

22.

23.

24.

25.

26.

Komision dhënie mendimi

Punë në
Komisione

Punë në
komisione
Punë në
komisione
Punë në
komisione

Depozituar më 11.02.2019
Projektligji “Për rininë”
Komisioni për Edukimin dhe -Komisioni
për
Çështjet
Mjetet e Informimit Publik
Ligjore, Administratën Publike
dhe të Drejtat e Njeriut

Punë në
komisione

-Komisioni për Punën, Çështjet
Sociale dhe Shëndetësinë

27.

-Komisioni
Depozituar më 16.05.2019
Europian
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në Komisioni
për
Veprimtaritë Komisioni
ligjin nr.10 006, datë 23.10.2008, “Për mbrojtjen Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Europian
e faunës së egër”, të ndryshuar
Depozituar më 13.05.2019

për

Integrimin

për

Integrimin
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Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Nr.

Projektakti

28.

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 Punën, Çështjet
Sociale dhe Shëndetësinë
-Komisioni për Edukimin dhe
Mjetet e Informimit Publik
-Komisioni për Integrimin
Depozituar më 07.12.2018
Europian
Projektligji “Për gjuetinë”- nismë deputetësh
Komisioni
për
Veprimtaritë Komisioni për Integrimin
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Europian
Depozituar më 20.09.2017
Projektvendim “Për auditimin e llogarive Komisioni për Ekonominë dhe
financiare të KLSH-së për periudhën 2002-2017” Financat

29.

30.

31.

32.

Punë në
Komisione
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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E enjte 13.06.2019, ora 10:00

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 30.05.2019 (neni 44, Rregullore).
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores).
3. Raporti vjetor i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2018 ( neni 103, Rregullore, votim me shumicë
të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit - jo më shumë se 60 minuta.
Shprehet Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut dhe Komisioni për Sigurinë Kombëtare.
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
4. Raporti i veprimtarisë vjetore të Inspektoratit 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. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për regjistrimin e biznesit”, të ndryshuar ( nenet
73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
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6. Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr.9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të
ndryshuar” ( nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
7. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.157/2013, “Për masat kundër financimit të terrorizmit”, të ndryshuar
( nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Ekonominë dhe Financat.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Sigurinë Kombëtare.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
8. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe
financimit të terrorizmit”, të ndryshuar ( nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Ekonominë dhe Financat.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Sigurinë Kombëtare.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
9. Projektligji “Për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara” ( nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të
thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Ekonominë dhe Financat.
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Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Sigurinë Kombëtare.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
10. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës për
Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), për bërjen palë në kuadrin gjithëpërfshirës të projektit ndërkombëtar mbi
erozionin e bazës së tatueshme dhe transferimin e fitimit (BEPS)” ( nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dh Financat.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni 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)
11. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i
ndryshuar- nismë deputetësh ( neni 81 i Kushtetutës, nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë prej 3/5 e të gjithë anëtarëve të
Kuvendit)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës 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 Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Sigurinë Kombëtare.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
12. 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 ( neni 81 i Kushtetutës, nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë prej 3/5 e të gjithë anëtarëve të
Kuvendit)
Pyetje
SHËRBIMI I SEANCËS PLENARE
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Shprehet komisioni përgjegjës 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 Sigurinë Kombëtare.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
13. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore).
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.
E enjte 20.06.2019, ora 10:00
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 13.06.2019 (neni 44, Rregullore).
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores).
3. Raporti i veprimtarisë vjetore të Entit Rregullator të Energjisë 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
4. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare” , të ndryshuar ( nenet
73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
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5. Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 9900, datë 10.04.2008, “Për rezervat materiale të shtetit” ( nenet 73-77, Rregullore,
votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
6. Projektligji “Për disa shtesa në aktin normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 9.7.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për
privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të
veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008, dhe
ndryshuar me ligjin nr. 3/2015” ( nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni 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. Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” ( neni 81 i Kushtetutës, nenet
73-77, Rregullore, votim me shumicë prej 3/5 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)
Pyetje
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)
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8. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së
Mbretërisë së Arabisë Saudite, për shërbimet ajrore” ( nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
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 Sigurinë Kombëtare.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
9. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Arabisë Saudite, për
shmangien e tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal në lidhje me tatimin mbi të ardhurat dhe kapitalin” ( nenet
73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dh Financat.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni 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)
10. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e
Financave dhe Ekonomisë (huamarrësi), Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), sh.a., (agjencia zbatuese
e projektit) dhe KfW, Frankfurt am Main (KfW), për programin e investimeve për shpërndarjen e energjisë elektrike 1””
(nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute)
Pyetje
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)
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11. Projektligji “Për miratimin e kontratës së koncesionit/PPP, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe
“Gjikuria”, sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë koncesionare “Rruga Orikum - Llogara”, sh.p.k., për ndërtimin dhe
mirëmbajtjen e rrugës “Porti jahteve - By-Pass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës)”” ( nenet 73-77, Rregullore, votim me
shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
12. Projektligji “Për miratimin e kontratës së koncesionit/PPP, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoriteti
kontraktor, shoqërisë “ANK”, sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë “Bardh konstruksion”, sh.p.k., si shoqëria koncesionare,
për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e segmentit rrugor Milot – Balldren” ( nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë
të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
13. 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).
14. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore).
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.
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