______________________________________ LEGJISLATURA IX___________________________________

SESIONI V
Dokument parlamentar

KALENDARI 3 javor
I PUNIMEVE TË KUVENDIT

(Për periudhën 2-20 shtator 2019)

Miratuar me mirëkuptim në mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve dhe njoftuar në seancë plenare më 02.09.2019
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Çështjet që do të shqyrtohen në komisionet parlamentare dhe në seancat plenare

Nr.

Projektakti

Komision përgjegjës

1.

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

2.

Interpelancë me Kryeministrin e Shqipërisë z. Edi - Seancë Plenare
Rama, kërkuar nga deputeti Lefter Maliqi

3.

Depozituar më 03.06.2019
Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes, për Komisioni për Punën, Çështjet -Komisioni
për
Çështjet
mbrojtjen shoqërore, ndërmjet Republikës së Sociale dhe Shëndetësinë
Ligjore, Administratën Publike
Shqipërisë dhe Kanadasë"
dhe të Drejtat e Njeriut

4.

-Komisioni për Politikën e
Jashtme
Komisioni
për
Veprimtaritë -Komisioni
për
Çështjet
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Ligjore, Administratën Publike
dhe të Drejtat e Njeriut

5.

6.

Depozituar më 04.07.2019
Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes,
ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së
Shqipërisë dhe qeverisë së shtetit të Katarit, për
transportin detar"

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
02.09.2019
E hënë
12.09.2019
E enjte

Komision dhënie mendimi

12.09.2019
E enjte

12.09.2019
E enjte

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

Depozituar më 11.07.2019
Projektligji "Për aderimin e Republikës së
Shqipërisë në Konventën për Përpunimin e
Farmakopesë Evropiane, Strasburg 22.VII.1964,
tekst i ndryshuar në përputhje me dispozitat e
protokollit të konventës (EST nr.134)"
Depozituar më 04.07.2019
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11225, datë Komisioni
15.07.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 36/2019 “Për Kombëtare
një ndryshim në ligjin nr. 9900, datë 10.04.2008
“Për rezervat materiale të shtetit”
Depozituar më 16.07.2019

12.09.2019
E enjte

-Komisioni për Politikën e
Jashtme
për

Sigurinë
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Nr.

7.

8.

9.

10.

Projektakti

Komision përgjegjës

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
12.09.2019
E enjte

Komision dhënie mendimi

Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11226, datë Komisioni për Ekonominë dhe
15.07.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 37/2019 “Për Financat
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 16.07.2019
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11227, datë Komisioni për Çështjet Ligjore,
15.07.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 38/2019 “Për Administratën Publike dhe të
disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 139/2015 Drejtat e Njeriut
“Për vetëqeverisjen vendore””

12.09.2019
E enjte

Depozituar më 16.07.2019
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11235, datë Komisioni
për
Veprimtaritë
23.07.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 42/2019 “Për Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 107/2014
“Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të
ndryshuar””

12.09.2019
E enjte

Depozituar më 24.07.2019
Raporti vjetor i Këshillit të Ministrave mbi Komisioni për Çështjet Ligjore,
zbatimin e politikave në shërbimin civil për vitin Administratën Publike dhe të
2018
Drejtat e Njeriut

19.09.2019
E enjte

Depozituar më 10.04.2019
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Nr.

11.

12.

13.

14.

Projektakti

Komision përgjegjës

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
19.09.2019
E enjte

Komision dhënie mendimi

Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes së Komisioni për Ekonominë dhe -Komisioni për Integrimin
financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Financat
Europian
Republikës së Kosovës dhe Komisionit Evropian,
-Komisioni
për
Çështjet
për programin e veprimit të bashkëpunimit
Ligjore, Administratën Publike
ndërkufitar IPA II, Shqipëri - Kosovë 2014-2020,
dhe të Drejtat e Njeriut
alokimet e vitit 2017"
-Komisioni për Politikën e
Jashtme
-Komisioni
për
Sigurinë
Depozituar më 11.07.2019
Kombëtare
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së Komisioni për Ekonominë dhe -Komisioni për Veprimtaritë
huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Financat
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe
Mjedisin
Zhvillim, për projektin për lehtësimin e tregtisë
-Komisioni
për
Çështjet
dhe të transportit në Ballkanin Perëndimor me
Ligjore, Administratën Publike
qasje programatike me shumë faza”
dhe të Drejtat e Njeriut
-Komisioni për Politikën e
Jashtme
Depozituar më 26.07.2019
Projektligji “Për ndryshimet klimatike”
Komisioni
për
Veprimtaritë -Komisioni për Integrimin
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Europian
Depozituar më 18.07.2019
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11248, datë Komisioni për Çështjet Ligjore,
05.08.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 44/2019 “Për Administratën Publike dhe të
disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë Drejtat e Njeriut
27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së
Shqipërisë”, të ndryshuar”

-Komisioni
Kombëtare

për

19.09.2019
E enjte

19.09.2019
E enjte

Sigurinë
19.09.2019
E enjte

Depozituar më 06.08.2019
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Nr.

Projektakti

Komision përgjegjës

15.

Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11251, datë
05.08.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 50/2019 “Për
disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 125/2013,
“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”,
të ndryshuar””
Depozituar më 06.08.2019
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11254, datë
08.08.2019, “Për kthimin e ligjit nr. 51/2019 “Për
miratimin e kontratës së koncesionit/PPP
ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe
Energjisë, si autoriteti kontraktor, dhe “Gjikuria”,
sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë
koncesionare “Rruga Orikum - Llogara”, sh.p.k.,
për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e
rrugës “Porti i jahteve - By-Pass Orikum - Dukat
(ura e Shën Elizës)””
Depozituar më 09.08.2019
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11255, datë
08.08.2019, “Për kthimin e ligjit nr. 52/2019 “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””
Depozituar më 09.08.2019
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11256, datë
08.08.2019, “Për kthimin e ligjit nr. 53/2019 “Për
Akademinë e Shkencave në Republikën e
Shqipërisë”
Depozituar më 09.08.2019

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
19.09.2019
E enjte

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

19.09.2019
E enjte

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

19.09.2019
E enjte

Komisioni për Edukimin dhe
Mjetet e Informimit Publik

19.09.2019
E enjte

16.

17.

18.

Komision dhënie mendimi
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Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Nr.

Projektakti

19.

Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014, Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Veprimtaritë
“Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Financat
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Shqipërisë”, të ndryshuar” - nismë deputetësh
Mjedisin

20.

21.

22.

23.

24.

Punë në
Komisione
Punë në
komisione

Depozituar më 11.02.2019
Projektligji "Për disa ndryshime në ligjin Komisioni
për
Veprimtaritë
nr.10304, datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar"
Depozituar më 04.07.2019
Projektligji " Për një shtesë në ligjin nr.7874, datë Komisioni
17.11.1994, “Për statusin e veteranit të Luftës Kombëtare
Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit
shqiptar”, të ndryshuar
Depozituar më 11.07.2019
Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në
ligjin nr. 10242, datë 25.2.2010 "Për Institutin e
Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit
në Shqipëri"
Depozituar më 05.06.2019
Projektligji “Për gjuetinë”- nismë deputetësh

për

Punë në
komisione

Sigurinë

Punë në
komisione

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

Punë në
komisione

Komisioni
për
Veprimtaritë Komisioni
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Europian

për

Integrimin

Punë në
komisione

Depozituar më 20.09.2017
Projektligji "Për disa ndryshime dhe shtesa në Komisioni për Punën, Çështjet
ligjin nr. 9942, datë 26.6.2008, “Për parandalimin Sociale dhe Shëndetësinë
e
çrregullimeve
të
shkaktuara
nga
pamjaftueshmëria e jodit në organizmin e
njeriut”, të ndryshuar

Punë në
komisione

Depozituar më 27.06.2019
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Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Nr.

Projektakti

25.

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
Europian

26.

27.

Depozituar më 07.12.2018
Projektligji “Për Korporatën e Investimeve
Shqiptare”
Depozituar më 26.03.2019
Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e
shërbimit të provës”

Punë në
Komisione
Punë në
komisione

Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Veprimtaritë
Financat
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Mjedisin
Komisioni për Çështjet Ligjore, Komisioni
për
Sigurinë
Administratën Publike dhe të Kombëtare
Drejtat e Njeriut

28.

Depozituar më 07.06.2019
Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në Komisioni për Çështjet Ligjore, Komisioni
ligjin nr.8331, datë 21.4.1998, “Për ekzekutimin Administratën Publike dhe të Kombëtare
e vendimeve penale”, të ndryshuar
Drejtat e Njeriut

29.

Depozituar më 28.06.2019
Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në Komisioni për Punën, Çështjet Komisioni
ligjin nr.89/2014, “Për pajisjet mjekësore”
Sociale dhe Shëndetësinë
Europian

për

për

Punë në
komisione
Punë në
komisione

Sigurinë

Punë në
komisione

Integrimin

Punë në
komisione

Depozituar më 12.07.2019
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Nr.

Projektakti

Komision përgjegjës

30.

Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11229, datë
17.7.2019 “Për propozimin e kryetarit të
Kontrollit të Lartë të Shtetit”
Depozituar më 17.07.2019
Projektvendim “Për zgjedhjen e z. Besnik
Dervishi Komisioner për të Drejtën e Informimit
dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”
Depozituar më 01.08.2019
Projektvendim “Për emërimin e znj. Majlinda
Demko, në pozicionin e anëtarit të Bordit të
Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare”
Depozituar më 25.04.2019
Projektvendim “Për zgjedhjen e tre anëtarëve të
Këshillit Drejtues të Radiotelevizionit Shqiptar”
Depozituar më 04.02.2019
Projektvendim “Për disa shtesa dhe ndryshime në
vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 “Për miratimin
e strukturës organizative, organikës dhe
klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të
Posaçëm të Apelimit”, të ndryshuar”

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

Punë në
komisione

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

Punë në
komisione

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

Punë në
komisione

Komisioni për Edukimin dhe
Mjetet e Informimit Publik

Punë në
komisione

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

Punë në
komisione

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Komision dhënie mendimi

Punë në
Komisione

Depozituar më 12.06.2019
Projektvendim “Për auditimin e llogarive Komisioni për Ekonominë dhe
financiare të KLSH-së për periudhën 2002-2017” Financat

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)
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E hënë 02.09.2019, ora 18:00
1. Hapja e sesionit të V-të të punimeve të Kuvendit ( neni 74, pika 1 i Kushtetutës dhe neni 42 i Rregullores së Kuvendit )
2. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 18.07.2019 (neni 44, pika 2 e Rregullores).
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 2 shtator-18 tetor 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 2-20 shtator 2019 (neni 27, pikat 3, 4 të
Rregullores,votim me shumicë të thjeshtë)
E enjte 12.09.2019, ora 10:00
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 02.09.2019 (neni 44, pika 2 e Rregullores).
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores).
3. Interpelancë me Kryeministrin e Shqipërisë z. Edi Rama, kërkuar nga deputeti Lefter Maliqi (neni 96 i Rregullores).
4. Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes, për mbrojtjen shoqërore, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Kanadasë"
( nenet 121 dhe 122 të Kushtetutës dhe nenet 73-77 të Rregullores, votim me shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë.
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
SHËRBIMI I SEANCËS PLENARE
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(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
5. Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së
shtetit të Katarit, për transportin detar" ( nenet 121 dhe 122 të Kushtetutës dhe nenet 73-77 të Rregullores, votim me shumicë
absolute)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
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.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
6. Projektligji "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën për Përpunimin e Farmakopesë Evropiane, Strasburg
22.VII.1964, tekst i ndryshuar në përputhje me dispozitat e protokollit të konventës (EST nr.134)" ( nenet 121 dhe 122 të
Kushtetutës dhe nenet 73-77të Rregullores, votim me shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë.
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)
7. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11225, datë 15.07.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 36/2019 “Për një ndryshim në ligjin nr.
9900, datë 10.04.2008 “Për rezervat materiale të shtetit” (neni 85 i Kushtetutës, nenet 73-77 dhe 86 të Rregullores, Dekreti i
Presidentit për rishqyrtimin e një ligji e humbet fuqinë, kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare.
Diskutime
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(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
8. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11226, datë 15.07.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 37/2019 “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” (neni 85 i
Kushtetutës, nenet 73-77 dhe 86 të Rregullores, Dekreti i Presidentit për rishqyrtimin e një ligji e humbet fuqinë, kur kundër tij votojnë
shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
9. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11227, datë 15.07.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 38/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime
në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”” (neni 85 i Kushtetutës, nenet 73-77 dhe 86 të Rregullores, Dekreti i Presidentit
për rishqyrtimin e një ligji e humbet fuqinë, kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
10. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11235, datë 23.07.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 42/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime
në ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar”” (neni 85 i Kushtetutës, nenet 73-77 dhe 86
të Rregullores, Dekreti i Presidentit për rishqyrtimin e një ligji e humbet fuqinë, kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve
të Kuvendit)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
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11. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45 i Rregullores).
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.
E enjte 19.09.2019, ora 10:00
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 12.09.2019 (neni 44, pika 2 e Rregullores).
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores).
3. Raporti vjetor i Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e politikave në shërbimin civil për vitin 2018 ( neni 103 i Rregullores, votim
me shumicë të thjeshtë)
Shprehet përfaqësuesi i Këshillit të Ministrave - jo më shumë se 20 minuta.
Shprehet Komisioni 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
4. Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kosovës dhe
Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Shqipëri - Kosovë 2014-2020, alokimet
e vitit 2017" ( nenet 121 dhe 122 të Kushtetutës dhe nenet 73-77 të Rregullores, votim me shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Integrimin Europian.
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)
SHËRBIMI I SEANCËS PLENARE
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5. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për
Rindërtim dhe Zhvillim, për projektin për lehtësimin e tregtisë dhe të transportit në Ballkanin Perëndimor me qasje
programatike me shumë faza” ( nenet 121 dhe 122 të Kushtetutës dhe nenet 73-77 të Rregullores, votim me shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni 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.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
6. Projektligji “Për ndryshimet klimatike” ( neni 78 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, 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.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Sigurinë Kombëtare
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
7. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11248, datë 05.08.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 44/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime
në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar” (neni 85 i Kushtetutës, nenet 73-77
dhe 86 të Rregullores, Dekreti i Presidentit për rishqyrtimin e një ligji e humbet fuqinë, kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë
anëtarëve të Kuvendit)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
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8. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11251, datë 05.08.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 50/2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, të ndryshuar”” (neni 85 i Kushtetutës, nenet 73-77 dhe
86 të Rregullores, Dekreti i Presidentit për rishqyrtimin e një ligji e humbet fuqinë, kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve
të Kuvendit)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
9. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11254, datë 08.08.2019, “Për kthimin e ligjit nr. 51/2019 “Për miratimin e kontratës së
koncesionit/PPP ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoriteti kontraktor, dhe “Gjikuria”, sh.p.k., si
koncesionari, dhe shoqërisë koncesionare “Rruga Orikum - Llogara”, sh.p.k., për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen
e rrugës “Porti i jahteve - By-Pass Orikum - Dukat (ura e Shën Elizës)”” (neni 85 i Kushtetutës, nenet 73-77 dhe 86 të Rregullores,
Dekreti i Presidentit për rishqyrtimin e një ligji e humbet fuqinë, kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
10. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11255, datë 08.08.2019, “Për kthimin e ligjit nr. 52/2019 “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”” (neni 85 i Kushtetutës, nenet 73-77 dhe 86 të Rregullores, Dekreti i Presidentit
për rishqyrtimin e një ligji e humbet fuqinë, kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)
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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11. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11256, datë 08.08.2019, “Për kthimin e ligjit nr. 53/2019 “Për Akademinë e Shkencave
në Republikën e Shqipërisë” ”” (neni 85 i Kushtetutës, nenet 73-77 dhe 86 të Rregullores, Dekreti i Presidentit për rishqyrtimin e
një ligji e humbet fuqinë, kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
12. 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)
13. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45 i Rregullores).
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.
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