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SESIONI VII

Dokument parlamentar

KALENDARI
3 JAVOR
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Çështjet që do të shqyrtohen në komisionet parlamentare dhe në seancat plenare

Nr.

1.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni
për
Veprimtaritë
në ligjin nr.61/2012, “Për akcizat në Financat
Prodhuese, Tregëtinë dhe Mjedisin
Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

Data e
shqyrtimit në
seancë
plenare
Në parim
1.12.2016

Depozituar më 11.11.2016
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Projektligji “ Për disa ndryshime dhe shtesa Komisioni për Ekonominë dhe
në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për Financat
taksat kombëtare”, të ndryshuar

Në parim

Projektligji “ Për disa ndryshime në ligjin Komisioni për Ekonominë dhe
nr.9981, datë 8.9.2008, “Për miratimin e Financat
niveleve të tarifës doganore”, të ndryshuar

Në parim

Projektligji “Për një shtesë në ligjin Komisioni për Ekonominë dhe
nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi Financat
të ardhurat”, të ndryshuar

Në parim

Projektligji “Për buxhetin e vitit 2017”
Depozituar më 4.11.2016

Në parim

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime
në ligjin nr. 13/2013 “Për koncensionet dhe
partneritetin publik privat”, të ndryshuar”
Depozituar më 16.2.2016
Projektligji “Për arsimin dhe formimin
profesional në Republikën e Shqipërisë”
Depozituar më 4.11.2016

1.12.2016

1.12.2016

1.12.2016

Komisioni për Ekonominë dhe Të gjitha komisionet e tjera të
Financat
përhershme parlamentare.
Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni
për
Veprimtaritë
Financat
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Komisioni për Punën, Çështjet Komisioni për Edukimin
Sociale dhe Shëndetësinë
Mjetet e Informimit Publik

dhe

1.12.2016
7.12.2016

7.12.2016

SHËRBIMI I SEANCËS PLENARE

2

Nr.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Projektakti

Komision përgjegjës

Projektligj “Për disa ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr.9376, datë 21.4.2005, “Për
Sportin”, të ndryshuar
Depozituar më 8.09.2016
Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes
së garancisë, ndërmjet Republikës së
Shqipërisë, të përfaqësuar nga ministria e
Financave, dhe Bankës Evropiane për
Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), në lidhje
me marrëveshjen e huas, ndërmjet
Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare
dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe
Zhvillim
(BERZH),
për
projektin
“Shqipëria: plani i ristrukturimit të KESHit”.
Depozituar më 14.10.2016
Projektligji “Për të drejtat e fëmijëve”

Komisioni për Edukimin dhe
Mjetet e Informimit Publik

Komision dhënie mendimi

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

Data e
shqyrtimit në
seancë
plenare
7.12.2016

7.12.2016

Komisioni
për
Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni për Punën, Çështjet Komisioni për Çështjet Ligjore,
Sociale dhe Shëndetësinë
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Komisioni për Integrimin Europian
Depozituar më 12.10.2016
(shqyrtuar)
Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin Komisioni për Veprimtaritë Komisioni për Integrimin Europian
nr.9880, datë 25.2.2008, “Për nënshkrimin Prodhuese,
Tregtinë
dhe
elektronik”, të ndryshuar
Mjedisin
Depozituar 27.10.2016
Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin Komisioni për Veprimtaritë Komisioni për Integrimin Europian
nr.107/2015, “Për identifikimin elektronik Prodhuese,
Tregtinë
dhe
dhe shërbimet e besuara”
Mjedisin
Depozituar 27.10.2016
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime Komisioni për Veprimtaritë
në ligjin nr.10273, datë 29.4.2010, “Për Prodhuese,
Tregtinë
dhe
dokumentin elektronik”, të ndryshuar
Mjedisin

7.12.2016

7.12.2016

7.12.2016

7.12.2016
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Nr.

Projektakti

14.

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr.61/2012, “Për akcizat në
Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar
Depozituar më 11.11.2016
Projektligji “ Për disa ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për
taksat kombëtare”, të ndryshuar
Depozituar më 11.11.2016
Projektligji “ Për disa ndryshime në ligjin
nr.9981, datë 8.9.2008, “Për miratimin e
niveleve të tarifës doganore”, të ndryshuar
Depozituar më 11.11.2016
Projektligji “Për një shtesë në ligjin
nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi
të ardhurat”, të ndryshuar
Depozituar më 11.11.2016
Projektligji “Për buxhetin e vitit 2017”

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni
për
Veprimtaritë
Financat
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Data e
shqyrtimit në
seancë
plenare
Nen për nen tërësi

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

15.12.2016
Nen për nen tërësi

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

15.12.2016
Nen për nen tërësi

Komisioni për Ekonominë dhe
Financat

15.12.2016
Nen për nen tërësi

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

15.12.2016
Nen për nen tërësi

Komision përgjegjës

Depozituar më 4.11.2016
Projektvendim “Përzhvillimin e një
Komisioni për Çështjet Ligjore,
referendumitëpërgjithshëm”
Administratën Publike dhe të
Depozituarmë 29.9.2016
Drejtat e Njeriut

Komision dhënie mendimi

15.12.2016

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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Mbartur vetëm për votim nga sesioni i mëparshëm projektligjet si më poshtë:
-

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8738, datë 12.2.2001 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të
ndryshuar”” (neni 83, Kushtetutë - votim me 3/5 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)
Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” të ndryshuar” (nenet 81, 83, Kushtetutë - votim me
3/5 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)
Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9584, datë 17.07.2006 “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve
të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj” (neni 83, Kushtetutë - votim me
shumicë të thjeshtë)

Veprimtari në seancat plenare
E enjte 1 dhjetor 2016, ora 10.00

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës24.11.2016(neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjevetëdepozituaranëKuvend(neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuarshqyrtimi në parim- (nenet 73-77 dhe 82 Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës Ekonominë dhe Financat
Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Relatori
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim)
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4. Projektligji “ Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar
shqyrtimi në parim- (nenet 73-77 dhe 82 Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës Ekonominë dhe Financat
Relatori
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim)
5. Projektligji “ Për disa ndryshime në ligjin nr.9981, datë 8.9.2008, “Për miratimin e niveleve të tarifës doganore”, të
ndryshuar- shqyrtimi në parim- (nenet 73-77 dhe 82 Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës Ekonominë dhe Financat
Relatori
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim)
6. Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar-shqyrtimi në
parim- (nenet 73-77 dhe 82 Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës Ekonominë dhe Financat
Relatori
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim)
7. Projektligji “Për buxhetin e vitit 2017”shqyrtimi në parim- (nenet 73-77 dhe 82 Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës Ekonominë dhe Financat
Relatori
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim)
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8. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore)
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.

E enjte 7 dhjetor 2016, ora 10.00

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 1.12.2016 (neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 13/2013 “Për koncensionet dhe partneritetin publik privat”, të
ndryshuar”(nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës përEkonominë dhe Financat
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Relatori
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
4. Projektligji “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”(nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë
të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës përPunën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
5. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9376, datë 21.4.2005, “Për Sportin”, të ndryshuar(nenet 73-77,
Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës përEdukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

SHËRBIMI I SEANCËS PLENARE

7

Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
6. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së garancisë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga ministria e
Financave, dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), në lidhje me marrëveshjen e huas, ndërmjet
Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), për projektin
“Shqipëria: plani i ristrukturimit të KESH-it” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës përEkonominë dhe Financat
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Shprehet për dhënie mendimiKomisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Shprehet për dhënie mendimiKomisioni për Politikën e Jashtme
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
7. Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.9880, datë 25.2.2008, “Për nënshkrimin elektronik”, të ndryshuar(nenet 73-77,
Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës përVeprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Shprehet për dhënie mendimiKomisioni për Integrimin Evropian
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
8. Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.107/2015, “Për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara”(nenet 73-77,
Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës përVeprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Shprehet për dhënie mendimiKomisioni për Integrimin Evropian
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
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9. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10273, datë 29.4.2010, “Për dokumentin elektronik”, të
ndryshuar(nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës përVeprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
10. Projektligji “Për të drejtat e fëmijëve” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës përPunën, 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 Integrimin Europian
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
11. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore)
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.

E enjte 15 dhjetor 2016, ora 10.00

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 8.12.2016 (neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuarshqyrtimi nen për nen dhe në tërësi- (nenet 73-77 dhe 84 Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet komisioni përgjegjës Ekonominë dhe Financat
Koha e votimit (nen për nen/në tërësi)
4. Projektligji “ Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të
ndryshuarshqyrtimi nen për nen dhe në tërësi- (nenet 73-77 dhe 84 Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
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Shprehet komisioni përgjegjës Ekonominë dhe Financat
Koha e votimit (nen për nen/në tërësi)
5. Projektligji “ Për disa ndryshime në ligjin nr.9981, datë 8.9.2008, “Për miratimin e niveleve të tarifës doganore”, të
ndryshuar-shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi- (nenet 73-77 dhe 84 Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet komisioni përgjegjës Ekonominë dhe Financat
Koha e votimit (nen për nen/në tërësi)
6. Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar-shqyrtimi nen
për nen dhe në tërësi- (nenet 73-77 dhe 84 Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet komisioni përgjegjës Ekonominë dhe Financat
Koha e votimit (nen për nen/në tërësi)
7. Projektligji “Për buxhetin e vitit 2017” shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi- (nenet 73-77 dhe 84 Rregullore, votim me
shumicë të thjeshtë)
Shprehet komisioni përgjegjës Ekonominë dhe Financat
Koha e votimit (nen për nen/në tërësi)
8. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore)
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.
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