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Çështjet që do të shqyrtohen në komisionet parlamentare dhe në seancat plenare
Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Nr.

Projektakti

1.

Projektligji “Për buxhetin e vitit 2018”
Depozituar më 23.10.2017

Komisioni për Ekonominë dhe Të gjitha komisionet e tjera të
Financat
përhershme parlamentare.

2.

Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.9981,
datë 8.9.2008, “Për miratimin e niveleve të tarifës
doganore”, të ndryshuar
Depozituar më 27.10.2017
Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.9975,
datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, të
ndryshuar
Depozituar më 27.10.2017
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në
ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi
të ardhurat”, të ndryshuar
Depozituar më 27.10.2017
Projektligji “ Për disa ndryshime dhe shtesa në
ligjin nr.9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e
taksave vendore”, të ndryshuar
Depozituar më 27.10.2017
Projektligji “ Për disa shtesa dhe ndryshime në
ligjin nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar
në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

3.

4.

5.

6.

7.

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
30.11.2017
Shqyrtimi
nen për nen
30.11.2017
Shqyrtimi
nen për nen

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

30.11.2017
Shqyrtimi
nen për nen

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

30.11.2017
Shqyrtimi
nen për nen

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

30.11.2017
Shqyrtimi
nen për nen

Depozituar më 27.10.2017
Projektligji “Për një ndryshim në ligjin Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Integrimin
nr.61/2012, “Për akcizat në Republikën e Financat
Europian
Shqipërisë”, të ndryshuar
Komisioni për Veprimtaritë
Depozituar më 27.10.2017
Prodhuese, Tregtinë dhe
Mjedisin

30.11.2017
Shqyrtimi
nen për nen

30.11.2017
Shqyrtimi
nen për nen
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Nr.

8.

9.

10.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Projektrezolutë “Për dënimin e fenomenit të
dhunës në familje dhe marrjen e masave urgjente
për evidentimin e situatës dhe gjetjen e
mekanizmave efikas ligjor për parandalimin e
këtij fenomeni
Depozituar më 7.11.2017
Projektrezolutë “Mbi objektivat e zhvillimit të Komisioni për Politikën e Jashtme
qëndrueshëm të Axhendës 2030 të shteteve
anëtare të Kombeve të Bashkuara”
Akt normativ nr.3, datë 6.11.2017 “Për disa Komisioni për Ekonominë dhe
ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.130/2016, “Për Financat
buxhetin e vitit 2017”, të ndryshuar

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
4.12.2017

4.12.2017

14.12.2017

11.

Depozituar më 7.11.2017
Projektligji “ Për disa shtesa dhe ndryshime në Komisioni për Çështjet Ligjore,
ligjin nr.7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, të Administratën Publike dhe të
ndryshuar (nismë deputeti)
Drejtat e Njeriut

14.12.2017

12.

Depozituar më 22.9.2017
Projektligji “Për ndihmën juridike”
(nismë deputeti)

14.12.2017

13.

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

Depozituar më 22.9.2017
Projektligj “Për aderimin e RSH në marrëveshjen Komisioni
për
Veprimtaritë - Komisioni për Çështjet
ndërkombëtare për vajin e ullirit dhe ullinjtë e Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Ligjore,
Administratën
tavolinës 2015”
Publike dhe të Drejtat e
Njeriut
- Komisioni për Politikën e
Jashtme

14.12.2017
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Nr.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Projektligji “Për ratifikimin e dokumenteve Komisioni për Ekonominë dhe - Komisioni për Punën,
ndryshuese të marrveshjes së huas, ndërmjet Financat
Çështjet
Sociale
dhe
Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për
Shëndetësinë
Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), për financimin e
- Komisioni për Çështjet
projektit të modernizimit të asistencës sociale,
Ligjore,
Administratën
ratifikuar me ligjin nr.84/2012”
Publike dhe të Drejtat e
Njeriut
- Komisioni për Politikën e
Depozituar më 16.11.2017
Jashtme
Projektligj “Për një ndryshim në ligjin Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Veprimtaritë
nr.125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin Financat
Prodhuese, Tregtinë
dhe
publik privat”, të ndryshuar
Mjedisin
Depozituar më 2.11.2017
Projektligj “Për disa shtesa në ligjin nr. 93/2015
“Për turizmin”
Projektligji “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare
të Diasporës”
Projektligji “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin
nr. 69/2012 “Për arsimin parauniversitar në
Republikën e Shqipërisë””-nismë deputeti
Projektligji “Për statusin e minatorit”
(Punonjësve të minierave në nëntokë) – nismë
deputeti

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
14.12.2017

21.12.2017

Komisioni
për
Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
- Komisioni për Politikën e
Jashtme
Komisioni për Edukimin dhe Komisioni për Ekonominë
Mjetet e Informimit Publik
dhe Financat

21.12.2017

Komisioni për Punën, Çështjet Komisioni për Veprimtaritë
Sociale dhe Shëndetësinë
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Mjedisin
Komisioni për Ekonominë
dhe Financat
Projektvendim “Për miratimin e Kodit të Sjelljes Këshilli për Rregulloren, Mandatet
së Deputetëve të Kuvendit të Republikës së dhe Imunitetin
Shqipërisë”- nismë deputetësh

21.12.2017

21.12.2017
21.12.2017

21.12.2017

Depozituar më 4.10.2017
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Nr.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Projektakti

Komision përgjegjës

Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e Komisioni për Çështjet
policisë gjyqësore” (nismë deputeti)
Administratën Publike
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.9.2017
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në Komisioni për Çështjet
ligjin nr. 10031, datë 11.12.2008, “ Për shërbimin Administratën Publike
përmbarimor gjyqësor privat”, të ndryshuar
Drejtat e Njeriut
(nismë deputeti)
Depozituar më 22.9.2017
Projektligji “Për profesionin e avokatit në Komisioni për Çështjet
Republikën e Shqipërisë”(nismë deputeti)
Administratën Publike
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.9.2017
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në Komisioni për Çështjet
ligjin nr. 10385, datë 24.2.2011 “Për Administratën Publike
ndërmjetësimin
në
zgjidhjen
e Drejtat e Njeriut
mosmarrëveshjeve” (nismë deputeti)
Depozituar më 22.9.2017
Projektvendim “Për strategjinë e edukimit ligjor
të publikut në Republikën e Shqipërisë”
(nismë deputeti)
Depozituar më 22.9.2017
Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr.9936, datë
26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor
në Republikën e Shqipërisë” (nismë deputeti)

Komision dhënie mendimi

Ligjore, Komisioni
dhe të Kombëtare

për

Sigurinë

Punë në
komisione
Punë në
komisione

Ligjore,
dhe të

Punë në
komisione

Ligjore,
dhe të

Punë në
komisione

Ligjore,
dhe të

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 22.9.2017
Projektligji “Për provimin e shtetit për Komisioni për Çështjet Ligjore,
profesionin e juristit” (nismë deputeti)
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.9.2017

Punë në
komisione
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Nr.

28.

29.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në Komisioni për Çështjet Ligjore, Komisioni
ligjin nr.8331, datë 21.4.1998 “Për ekzekutimin e Administratën Publike dhe të Kombëtare
vendimeve penale”, i ndryshuar
Drejtat e Njeriut
(nismë deputeti)
Depozituar më 22.9.2017
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)

Për

Sigurinë

Punë në
komisione
Punë në
komisione
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Rendi i ditës i seancave plenare
E enjte 30.11.2017

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 16.11.2017(neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Projektligji “Për buxhetin e vitit 2018” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Koha e votimit (nen për nen/në tërësi)
4. Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.9981, datë 8.9.2008, “Për miratimin e niveleve të tarifës doganore”, të ndryshuar (nenet
73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Koha e votimit (nen për nen/në tërësi)
5. Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar (nenet 73-77, Rregullore, votim
me shumicë të thjeshtë)
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Koha e votimit (nen për nen/në tërësi)
6. Projektligji “ Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar (nenet 7377, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Koha e votimit (nen për nen/në tërësi)
7. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar (nenet
73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Koha e votimit (nen për nen/në tërësi)
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8. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të
ndryshuar (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Koha e votimit (nen për nen/në tërësi)
9. Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr.61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar (nenet 73-77, Rregullore,
votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Koha e votimit (nen për nen/në tërësi)
10. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore)
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta

E hënë 4.12.2017 – ora 17.00

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 30.11.2017 (neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Mocion me debat. Projektrezoluta “Për dënimin e fenomenit të dhunës në familje dhe marrjen e masave urgjente për evidentimin e
situatës dhe gjetjen e mekanizmave efikas ligjor për parandalimin e këtij fenomeni” (nenet 98-99, Rregullore, votim me shumicë të
thjeshtë)
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit
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4. Projektrezolutë “Për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të Axhendës 2030 të shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara” (neni 55,
Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Raporti i Komisionit përgjegjës për Politikën e Jashtme
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit

E enjte 14.12.2017

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 4.12.2017 (neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Akt normativ nr.3, datë 6.11.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017”, 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
4. Projektligji “ Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, 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
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
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5. Projektligji “Për ndihmën juridike” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
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)
6. Projektligj “Për aderimin e RSH në marrëveshjen ndërkombëtare për vajin e ullirit dhe ullinjtë e tavolinës 2015” (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
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)

7. Projektligji “Për ratifikimin e dokumenteve ndryshuese të marrveshjes së huas, ndërmjet Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për
Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), për financimin e projektit të modernizimit të asistencës sociale, ratifikuar me ligjin nr.84/2012” (nenet
73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni 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)
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8. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore)
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.

E enjte 21.12.2017
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 14.12.2017 (neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Projektligj “Për një ndryshim në ligjin nr.125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, 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)
4. Projektligj “Për disa shtesa në ligjin nr. 93/2015 “Për turizmin” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
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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5. Projektligji “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Diasporës” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Politikën e Jashtme
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
6. Projektligji “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 69/2012 “Për arsimin parauniversitar në Republikën e Shqipërisë””-nismë
deputeti (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Ekonominë dhe Financat
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
7. Projektligji “Për statusin e minatorit” (Punonjësve të minierave në nëntokë) – nismë deputeti (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë
të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni Ekonominë dhe Financat
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
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8. Projektvendim “Për miratimin e Kodit të Sjelljes së Deputetëve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë” (nenet 73-77, Rregullore,
votim me shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
9. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore)
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta
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