Legjislatura IX
Sesioni VI

Seancë plenare PUBLIKE
E enjte, 2 korrik 2020, ora 10.00

Rendi i ditës
Në mbështetje të Urdhrit nr. 33, datë 30.06.2020 të Kryetarit të Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, rendi i ditës
është si më poshtë vijon:
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 25.06.2020
(Neni 44, pika 2 e Rregullores)
2. Njoftimi i çështjeve të depozituara në Kuvend për shqyrtim
(Neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Raporti vjetor i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2019. (PDF)
(Neni 78 i Kushtetutës, nenet 55 dhe 103 të Rregullores, neni 7 i ligjit nr. 53/2014 “Për Agjencinë e
Sigurimit të Depozitave”, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
Paraqitja e raportit
Shprehet për projektrezolutën komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Pyetje
Zhvillimi i debatit (Nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi
parlamentar ose të paktën 10 deputetë)
Koha e votimit të projektrezolutës
4. Raporti vjetor i Bankës së Shqipërisë për vitin 2019. (PDF)
(Neni 78 i Kushtetutës, nenet 55 dhe 103 të Rregullores, neni 69 i ligjit nr. 8269/1997 “Për Bankën e
Shqipërisë”, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
Paraqitja e raportit
Shprehet për projektrezolutën komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Pyetje
Zhvillimi i debatit (Nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi
parlamentar ose të paktën 10 deputetë)
Koha e votimit të projektrezolutës
5. Raporti vjetor i Autoritetit të Mediave Audiovizive për vitin 2019. (PDF)
(Neni 78 i Kushtetutës, nenet 55 dhe 103 të Rregullores, ligji nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive”,
shumicë e thjeshtë votash për miratim)
Paraqitja e raportit
Shprehet për projektrezolutën komisioni përgjegjës për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Pyetje
Zhvillimi i debatit (Nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi
parlamentar ose të paktën 10 deputetë)
Koha e votimit të projektrezolutës
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6. Raporti vjetor i Këshillit Drejtues të Radio-Televizionit Shqiptar për vitin 2019. (PDF)
(Neni 78 i Kushtetutës, nenet 55 dhe 103 të Rregullores, ligji nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive”,
shumicë e thjeshtë votash për miratim)
Paraqitja e raportit
Shprehet për projektrezolutën komisioni përgjegjës për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Pyetje
Zhvillimi i debatit (Nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi
parlamentar ose të paktën 10 deputetë)
Koha e votimit të projektrezolutës

7. Projektligji “Për ratifikimin e ndryshimit të Protokollit II të marrëveshjes së tregtisë së lirë
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Turqisë të ratifikuar me ligjin nr. 9733
datë 14.05.2007 në lidhje me përkufizimin e konceptit "Produkte origjinuese” dhe “Metoda e
bashkëpunimit administrativ”. (PDF)
(Neni 121 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë absolute votash për miratim)
Pyetje
Shprehet nismëtari
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Dhënie mendimi komisioni për Politikën e Jashtme
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi

8. Projektligj "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në konventën e ndryshuar të Organizatës
Evropiane të Telekomunikacioneve Satelitore (EUTELSAT)". (PDF)
(Neni 121 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë absolute votash për miratim)
Pyetje
Shprehet nismëtari
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Dhënie mendimi komisioni për Politikën e Jashtme
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi

9. Projektligj "Për pranimin e vendimit II/1 të palëve, që ndryshon “Konventën e Aarhusit për të
drejtën e publikut për të pasur informacion, për të marrë pjesë në vendimmarrje dhe për t’iu
drejtuar gjykatës për çështjet e mjedisit”, ratifikuar me ligjin nr. 8672, datë 26.10.2000”.

(PDF)
(Neni 121 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë absolute votash për miratim)
Pyetje
Shprehet nismëtari
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Dhënie mendimi komisioni për Politikën e Jashtme
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi
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10. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10192, datë 3.12.2009, “Për
parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera
nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, të ndryshuar””. (PDF)
(Neni 78 të Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
Pyetje
Shprehet nismëtari
Shprehet komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare
Dhënie mendimi komisioni për Ekonominë dhe Financat
Dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi
11. Dekret i Presidentit të Republikës 11.505, datë 08.06.2020 “Për kthimin në Kuvend të ligjit nr.
63/2020 “Për përmirësimin e zonave të biznesit (BID)”. (PDF)
(Neni 85 i Kushtetutës dhe nenet 86 dhe 73-77 të Rregullores. Dekreti humbet fuqinë e tij kur kundër
tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit
12. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11.498, datë 04.06.2020, “Për propozimin e Kryetarit të
Kontrollit të Lartë të Shtetit”. (PDF) (Neni 162, pika 2 e Kushtetutës, neni 111 Rregullore, neni
19, pika 2 e ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit””,
votim i fshehtë, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit
13.Njoftimi për miratimin me mirëkuptim të draftprogramit dhe draftkalendarit për periudhën në
vijim. (Nenet 26-27/55 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)

3

