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

Nr.

Projektakti

1.

Raport i Këshillit të Ministrave “Mbi gjetjet e
rekomandimet e raportit të Komisionit Evropian për
Shqipërinë 2018” Depozituar më 4.5.2018
-Projektrezoluta "Për Rekomandimin e Komisionit

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
24.5.2018

Evropian për Hapjen e Negociatave të Anëtarësimit midis
Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë"
Depozituar më 8.5.2018

2.

3.

4.

5.

6.

Raporti vjetor i veprimtarisë së Autoritetit të Mediave Komisioni për Edukimin dhe
Audiovizive për vitin 2017
Mjetet e Informimit Publik
Depozituar më 16.3.2018
Raporti vjetor i veprimtarisë së Këshillit Drejtues të
RTSH për vitin 2017
Depozituar më 23.3.2018
Projektligj “Për një ndryshim në ligjin nr.34/2017,
“Për lirimin e frekuencave të dixhital-dividentit””

24.5.2018

Komisioni për Edukimin dhe
Mjetet e Informimit Publik

24.5.2018

Komisioni për Ekonominë dhe -Komisioni për Edukimin dhe
Financat
Mjetet e Informimit Publik
-Komisioni për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Depozituar më 5.4.2018
Mjedisin
Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 10 440, datë Komisioni
për
Veprimtaritë
7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, i Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
ndryshuar
Depozituar më 7.2.2018
Projektvendim “Për disa ndryshime në vendimin Komisioni për Çështjet Ligjore,
nr.34, datë 20.5.2010 “Për miratimin e strukturës, Administratën Publike dhe të
organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Drejtat e Njeriut
Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga
Diskriminimi”
Depozituar më 10.11.2017

24.5.2018

24.5.2018

24.5.2018
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Nr.

Projektakti

Komision përgjegjës

7.

Raporti vjetor i veprimtarisë së Komisionit të
Prokurimit Publik për vitin 2017
Depozituar më 26.3.2018
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes
ndryshuese të marrëveshjes së huas dhe projektit,
ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga
Ministria e Financave, e Operatorit të Sistemit të
Transmetimit Sh.a, si agjencia e zbatimit të projektit
dhe KfË Frankfurt am Main, për financimin e projektit
“Linja e transmetimit 400 kilovolt Shqipëri – Kosovë
(Tiranë – Prishtinë), nëpërmjet një huaje prej
42.000.000 (dyzet e dy milionë) eurosh”
Depozituar më 27.4.2018
Projektligji “Për pranimin e skedulit CXL VI të
zgjerimit të listës së marrëveshjes së teknologjisë së
informacionit, në kuadër të Organizatës Botërore të
Tregtisë”

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

8.

9.

10.

11.

Komision dhënie mendimi

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

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
31.5.2018

31.5.2018

-Komisioni për Politikën e
Jashtme

-Komisioni për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Mjedisin
Komisioni për Ekonominë dhe -Komisioni
për
Çështjet
Financat
Ligjore, Administratën Publike
dhe të Drejtat e Njeriut
-Komisioni për Politikën e
Jashtme
-Komisioni për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Depozituar më 27.4.2018
Mjedisin
Komisioni
për
Çështjet
Ligjore,
Projektligji “Për profesionin e avokatit në Republikën
Administratën Publike dhe të
e Shqipërisë”(nismë deputeti)
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.9.2017
Projektvendim “Për ngritjen e Komisionit të Pavarur Komisioni për Çështjet Ligjore,
për Koordinimin, Monitorimin dhe Ndjekjen e Administratën Publike dhe të
zbatimit të ligjit nr 115/2016 “Për organet e qeverisjes Drejtat e Njeriut
së sistemit të drejtësisë””

31.5.2018

31.5.2018

31.5.2018

Depozituar më 9.5.2018
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Nr.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Raporti vjetor i veprimtarisë së Kontrollit të Lartë të Komisioni për Ekonominë dhe
Shtetit për vitin 2017
Financat
Depozituar më 29.3.2018
Raporti vjetor i veprimtarisë së Autoritetit për
Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
për vitin 2017
Depozituar më 11.4.2018
Projektligji “Për Fondin Shqiptar për Zhvillimin e
Diasporës”

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

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
7.6.2018

7.6.2018

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

Depozituar më 16.3.2018
Projektligj “Për një ndryshim në ligjin nr.7995, datë Komisioni për Punën, Çështjet Komisioni për Veprimtaritë
20.9.1995, “Për nxitjen e punësimit””, të ndryshuar
Sociale dhe Shëndetësinë
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Mjedisin
Depozituar më 5.4.2018
Projektligji “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë Komisioni
për
Veprimtaritë -Komisioni
për
Çështjet
në marrëveshjen e Lokarnos “Për përcaktimin e një Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Ligjore, Administratën Publike
klasifikimi ndërkombëtar për disenjot industriale””
dhe të Drejtat e Njeriut
-Komisioni për Politikën e
Depozituar 4.5.2018
Jashtme
Projektligji “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë Komisioni
për
Veprimtaritë Komisioni për Çështjet Ligjore,
në marrëveshjen e Vjenës “Për klasifikimin Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Administratën Publike dhe të
ndërkombëtar të elementeve figurative të markave
Drejtat e Njeriut
tregtare””
Komisioni për Politikën e
Depozituar 4.5.2018
Jashtme
Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e Komisioni për Çështjet Ligjore, Komisioni
për
Sigurinë
policisë gjyqësore” (nismë deputeti)
Administratën Publike dhe të Kombëtare
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.9.2017

7.6.2018

7.6.2018

7.6.2018

7.6.2018

7.6.2018
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Nr.

Projektakti

Komision përgjegjës

19.

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin
nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve
në Republikën e Shqipërisë”(nismë deputeti)
Depozituar më 9.5.2018
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 12.1.2018
Projektligji “Për gjuetinë” – nismë deputetësh
Depozituar më 20.9.2017
Projektvendim “Për zhvillimin e një referendumi të
përgjithshëm”
Depozituar më 29.9.2017
Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.7895, datë
27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i
ndryshuar

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

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

Komision dhënie mendimi

Këshilli për Rregulloren, Mandatet
dhe Imunitetin

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
7.6.2018

7.6.2018

Komisioni
për
Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Komisioni për Çështjet Ligjore, -Komisioni për Veprimtaritë
Administratën Publike dhe të Prodhuese, Tregtinë
dhe
Drejtat e Njeriut
Mjedisin
-Komisioni
për
Sigurinë
Depozituar më 6.11.2017
Kombëtare
Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr.125/2013, Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Veprimtaritë
“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, të Financat
Prodhuese, Tregtinë
dhe
ndryshuar
Mjedisin
Depozituar më 2.11.2017
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
(nismë deputeti)
Depozituar më 22.9.2017
Projektvendim “Për strategjinë e edukimit ligjor të Komisioni për Çështjet Ligjore,
publikut në Republikën e Shqipërisë”
Administratën Publike dhe të
(nismë deputeti)
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.9.2017

Punë në
komisione
Punë në
komisione
Punë në
komisione

Punë në
komisione
Punë në
komisione
Punë në
komisione
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Nr.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr.9936, datë Komisioni për Çështjet Ligjore,
26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Administratën Publike dhe të
Republikën e Shqipërisë” (nismë deputeti)
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.9.2017
Projektligji “Për provimin e shtetit për profesionin e Komisioni për Çështjet
juristit” (nismë deputeti)
Administratën Publike
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.9.2017
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Komisioni për Çështjet
nr.8331, datë 21.4.1998 “Për ekzekutimin e Administratën Publike
vendimeve penale”, i ndryshuar
Drejtat e Njeriut
(nismë deputeti)
Depozituar më 22.9.2017
Projektligji “ Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Komisioni për Çështjet
nr.7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, të ndryshuar Administratën Publike
(nismë deputeti)
Drejtat e Njeriut
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)
Zbatimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese

Punë në
komisione

Ligjore,
dhe të

Punë në
komisione

Ligjore, Komisioni
dhe të Kombëtare

Ligjore,
dhe të

Punë në
komisione

Për

Sigurinë

Punë në
komisione

Punë në
komisione

Këshilli për Legjislacionin
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Rendi i ditës i seancave plenare
E enjte 24.5.2018 , ora 10:00
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 17.5.2018 (neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Raport i Këshillit të Ministrave “Mbi gjetjet dhe rekomandimet e raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë 2018” (neni 18, pika 2,
ligji nr. 15/2015 “Për rolin e Kuvendit në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian”, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet përfaqësuesi i Këshillit të Ministrave
Paraqitet projektrezoluta nga propozuesi
Pyetje
Diskutime
Shprehen grupet parlamentare
Koha e votimit të rezolutës
4. Raporti vjetor i veprimtarisë së Autoritetit të Mediave Audiovizive për vitin 2017 (neni 103, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit - deri në 60 minuta
Shprehet komisioni përgjegjës për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Pyetje
Diskutime (nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi ose 10 deputetë)
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit
5. Raporti vjetor i veprimtarisë së Këshillit Drejtues të RTSH për vitin 2017( neni 103, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit - deri në 60 minuta
Shprehet komisioni përgjegjës për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Pyetje
Diskutime (nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi ose 10 deputetë)
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit
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6. Projektligj “Për një ndryshim në ligjin nr. 34/2017, “Për lirimin e frekuencave të dixhital-dividentit”” (nenet 73-77, Rregullore, votim me
shumicë e thjeshtë )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
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)

7. Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 10 440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, i ndryshuar (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)

8. Projektvendim “Për disa ndryshime në vendimin nr.34, datë 20.5.2010 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të
pozicioneve të punës të Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë e thjeshtë )
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit
9. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore)
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta
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E enjte 31.5.2018, ora 10:00
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 24.5.2018 (neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Raporti vjetor i veprimtarisë së Komisionit të Prokurimit Publik për vitin 2017( neni 103, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit - deri në 60 minuta
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Pyetje
Diskutime (nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi ose 10 deputetë)
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit
4. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huas dhe projektit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të
përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Operatorit të Sistemit të Transmetimit Sh.a, si agjencia e zbatimit të projektit dhe KfË
Frankfurt am Main, për financimin e projektit “Linja e transmetimit 400 kilovolt Shqipëri – Kosovë (Tiranë – Prishtinë), nëpërmjet një
huaje prej 42.000.000 (dyzet e dy milionë) eurosh” (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 Politikën e Jashtme
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)
5. Projektligji “Për pranimin e skedulit CXL VI të zgjerimit të listës së marrëveshjes së teknologjisë së informacionit, në kuadër të
Organizatës Botërore të Tregtisë” (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
SHËRBIMI I SEANCËS PLENARE

9

Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme
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)
6. Projektligji “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë” (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)
7. Projektvendim “Për ngritjen e Komisionit të Pavarur për Koordinimin, Monitorimin dhe Ndjekjen e zbatimit të ligjit nr 115/2016 “Për
organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”” (Neni 288 i ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” dhe nenet 7377, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë )
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit

8. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore)
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta

E enjte 7.6.2018, ora 10:00
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 31.5.2018 (neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)
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3. Raporti vjetor i veprimtarisë së Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2017 ( neni 103, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit - deri në 60 minuta
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Pyetje
Diskutime (nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi ose 10 deputetë)
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit
4. Raporti vjetor i veprimtarisë së Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit për vitin 2017 ( neni 103, Rregullore,
votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit - deri në 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 ose 10 deputetë)
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit
5. Projektligji “Për Fondin Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë e thjeshtë )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Politikën e Jashtme
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Ekonominë dhe Financat
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
6. Projektligj “Për një ndryshim në ligjin nr.7995, datë 20.9.1995, “Për nxitjen e punësimit””, të ndryshuar (nenet 73-77, Rregullore, votim
me shumicë e thjeshtë )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
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Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
7. Projektligji “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Lokarnos “Për përcaktimin e një klasifikimi ndërkombëtar për
disenjot industriale”” (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)
8. Projektligji “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Vjenës “Për klasifikimin ndërkombëtar të elementeve figurative
të markave tregtare”” (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)
9. Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore” (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 Sigurinë Kombëtare
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
10. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”
(Nemi 81/2 i Kushtetutës dhe nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë prej 3/5 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit )
Pyetje
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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)
11. 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, 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)

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, Rregullore)
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta
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