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KALENDARI 3 JAVOR I PUNIMEVE TË KOMISIONIT
(Për periudhën 3-21qershor 2019)

Miratuar në mbledhjen e komisionit datë 3 qershor 2019

Data e
shqyrtimit
në
komision/
ora

Komision
përgjegjës
/
Komision
për
dhënie
mendimi

Çështja për shqyrtim

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare

Nismëtar

E hënë
03.06.2019
Ora 11:00

Përgjegjës

1- Miratimi i projektrezolutës për veprimtarisë vjetore të Prokurorisë së
Përgjithshme.

13.06.2019
E enjte

Dhënie
mendimi

Dhënie
mendimi

E martë
04.06.2019

2- Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të
Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Mbretërisë së
Arabisë Saudite, për shërbimet ajrore”

20.06.2019

KM

E enjte
3- Shqyrtimi i projektligjit “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)”

PUSHIM ZYRTAR

13.06.2019
E enjte

KM

E mërkurë
05.06.2019

Përgjegjës

1. Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.139/2015, “Për
vetëqeverisjen vendore”"

20.06.2019

KM

E enjte

Ora 10:00
Dhënie
mendimi

E enjte
06.06.2019

Përgjegjës

2- Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së
Shqipërisë dhe Mbretërisë së Arabisë Saudite, për shmangien e tatimit të 20.06.2019
dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal në lidhje me tatimin mbi të
E enjte
ardhurat dhe kapitalin”

1. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.157/2013, “Për
masat kundër financimit të terrorizmit”, të ndryshuar

13.06.2019

KM

KM

E enjte

Ora 10:00
Përgjegjës

Përgjegjës

E hënë
10.06.2019

Përgjegjës

2. 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

13.06.2019

3. Projektligji “Për administrimin e pasurive të sekuestruara e të

13.06.2019

konfiskuara”

KM

E enjte

KM

E enjte

1- Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, 13.06.2019
datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar –
E enjte

Grup
deputetësh

37 mijë
zgjedhës

Ora 11:00

Dhënie
mendimi

E martë
11.06.2019
Ora 10:00

E mërkurë
12.06.2019
Ora 10:00

Përgjegjës

Dhënie
mendimi

2- 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”

20.06.2019
E enjte

1- Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, 13.06.2019
datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar –
E enjte

1- 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”

20.06.2019
E enjte

KM

Grup
deputetësh
37 mijë
zgjedhës

KM

E enjte
13.06.2019
E enjte
20.06.2019

SEANCE PLENARE
SEANCE PLENARE

"projektligje të parashikuara për shqyrtim në komision gjatë këtij kalendari 3 javor"
Raporti “Mbi gjendjen e sistemit gjyqësorë dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësorë për vitin 2018”
Projektligji “Për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë”- nismë deputetësh
Projektligji “Për nismën ligjvënëse të shtetasve në Republikën e Shqipërisë”- nismë deputetësh
Projektligji “Për rininë”
Projektligji “Për censin e popullsisë dhe të banesave”
Projektvendimi “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

KRYETARI
ULSI MANJA

