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PROCESVERBAL I PËRMBLEDHUR
Seancë plenare
E hënë, datë 17 janar 2022, ora 16:00
(Procesverbali i përmbledhur mbahet në mbështetje të nenit 54 të Rregullores së
Kuvendit dhe përmban në mënyrë të përmbledhur punimet parlamentare në seancë plenare.
Informacion më të detajuar mund të gjeni në procesverbalin e plotë i cili publikohet në faqen
zyrtare të Kuvendit në internet pas miratimit.
Seanca plenare, për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19 zhvillohet duke
respektuar distancimin fizik të deputetëve dhe masat e tjera mbrojtëse për parandalimin
e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19)

Ora 16:00.
Seanca plenare hapet nga Kryetarja e Kuvendit znj. Lindita Nikolla.
Ftohet media të hyjë në sallë1
Në mbështetje të nenit 74, pika 1 të Kushtetutës dhe nenit 42, pika 1 të Rregullores, Kryetarja
e Kuvendit deklaron hapjen e sesionit të II të legjislaturës së X të Kuvendit të Shqipërisë.
(Dëgjohet himni kombëtar. Deputetët ngrihen në këmbë)
Nga Kryetarja e Parlamentit znj. Lindita Nikolla propozohet të mbahet 1 minutë heshtje në
nderim të Presidentit të Parlamentit Evropian, David Sassoli i ndarë nga jeta pak ditë më parë.
Në vijim, Kryetarja e Kuvendit mban fjalën e saj hapëse të sesionit të ri parlamentar duke bërë
të njohur objektivat për sesionin e ri parlamentar. Njëkohësisht lexon rendin e ditës.
Në vijim miratohet procesverbali i seancës së kaluar datë 20.12.2021.
Kryetarja e Kuvendit njofton deputetët për sa vijon:
- projektaktet e depozituara në Kuvend;
- miratimin me mirëkuptim në mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve të programit të
punës së Kuvendit për periudhën 17 janar - 25 shkurt 2022, kalendarit të punimeve të
Kuvendit për periudhën 17 janar - 4 shkurt 2022, kalendarin e raportimeve të
institucioneve të pavarura për 2021 dhe kalendarin e kontrollit parlamentar në komisione
për 2022;
- ndryshime në grupin parlamentar të partisë Demokratike;
- propozime për ndryshime në organe të Kuvendit bazuar në propozimet e grupit
parlamentar të partisë Demokratike.
1

Bazuar në Urdhrin e Brendshëm nr. 223, datë 5.10.2021 të Sekretarit të Përgjithshëm Shërbimi Marrëdhënieve
me Publikun i kërkon përfaqësuesve të medies informacionin zyrtar në lidhje me certifikatën e vaksinimit ose
testin PCR negativ të kryer jo më vonë se 48 orë përpara fillimit të mbledhjes.
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(Sipas traditës në kuadër të hapjes së punimeve të sesionit të ri parlamentar, marrin fjalën nga
një përfaqësues për çdo grup parlamentar)
Në emër të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike shprehet deputeti Enkelejd Alibeaj.
Në emër të Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste shprehet kyetari i grupit z. Taulant Balla.
Me kërkesë të Kryetarit të Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste z. Taulant Balla votohet
kërkesa e Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike për zgjedhjen e zëvendëskryetarit të
Kuvendit të Shqipërisë z. Agron Gjekmarkaj.
(Ndërpritet seanca në pritje të Presidentit të Turqisë Sh.T.Z. Recep Tayyip Erdoğan)
(Rifillon seanca plenare.)
(Seancën plenare e përshëndet Presidenti i Republikës së Turqisë,
Sh.T.Z. Recep Tayyip Erdoğan.)
Kryetarja e Kuvendit deklaron të mbyllur seancën plenare.
(Seanca mbyllet në orën 18.10)
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