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Miratuar në mbledhjen e komisionit datë 3 shator 2019

Data e
shqyrtimit
në
komision/
ora

Komisio
n
përgjegjë
s/
Komisio
n për
dhënie
mendimi

Çështja për shqyrtim

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare

Nismëtar

E martë
03.09.2019
Ora 10:00

Dhënie
mendimi

1- Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes, për mbrojtjen shoqërore,
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Kanadasë"

12.09.2019

KM

E enjte

Dhënie
mendimi

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

12.09.2019
E enjte

KM

E mërkurë
04.09.2019
Ora 10:00

Dhënie
mendimi

Dhënie
mendimi

Dhënie
mendimi

E enjte
05.09.2019

1- 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)"

12.09.2019
E enjte

2- Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet 19.09.2019
Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kosovës dhe Komisionit
E enjte
Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II,
Shqipëri - Kosovë 2014-2020, alokimet e vitit 2017"

3- Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës
së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për 19.09.2019
projektin për lehtësimin e tregtisë dhe të transportit në Ballkanin Perëndimor
E enjte
me qasje programatike me shumë faza”

PUSHIM ZYRTAR

KM

KM

KM

E Martë
10.09.2019

Përgjegjës

Ora 10:00

Përgjegjës

E enjte
12.09.2019
E Enjte
19.09.2019

1- Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11248, datë 05.08.2019 “Për 19.09.2019
kthimin e ligjit nr. 44/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.
E enjte
7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të
ndryshuar”

2- 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””

SEANCE PLENARE
SEANCE PLENARE

12.09.2019
E enjte

"projektligje të parashikuara për shqyrtim në komision gjatë këtij kalendari 3 javor"
Projektligji “Për censin e popullsisë dhe të banesave”
Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit të provës”
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"
Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8331, datë 21.4.1998, “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, të ndryshuar
Projektvendim “Për zgjedhjen e z. Besnik Dervishi Komisioner për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”
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”

KRYETARI
ULSI MANJA

