Kuvendi i Shqipërisë
154 Seancë plenare

Legjislatura IX
Sesioni VIII

PROCESVERBAL I PËRMBLEDHUR
Seancë plenare
E mërkurë, datë 7 korrik 2021, ora 10:00
(Konferenca e Kryetarëve me vendimin nr. 9 datë 01.07.2021 ka vendosur mbylljen e
punimeve parlamentare më 07.07.2021)
(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 10:00.
Seanca plenare hapet nga Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi.
Ftohet media të hyjë në sallë.
(E pranishme për të ndjekur punimet është TVSH. Shërbimi u ofrohet televizioneve të tjera
nëpërmjet TVSH-së)
Kryetari i Kuvendit lexon rendin e ditës. Njëkohësisht për shkak të mbylljes së punimeve dhe
në respektim të afatit kushtetues njofton shqyrtimin në seancën e sotme plenare të aktit
normativ nr. 28, datë 6.7.2021 “Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar për prodhimin dhe
furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Overseas Llc dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe Ministrit të Shtetit për Rindërtimin”.
Përpara fillimit të shqyrtimit të çështjeve të rendit të ditës, Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi
mban fjalën mbyllëse, teksa bën një bilanc të veprimtarisë së Kuvendit në legjislaturën e IX,
shtator 2017-shtator 2021.
Në vijim njoftohen projektligjet e depozituara në Kuvend dhe miratohet procesverbali i seancës
së kaluar datë 01.07.2021.
Ndërhyrje për procedurë nga deputeti: Kujtim Gjuzi.
(Drejtuesi i seancës sqaron deputetin lidhur me çështjet e ngritura për procedurë.)
Fillon çështja e parë e rendit të ditës: Raport i veprimtarisë së Avokatit të Popullit për vitit
2020.
Në mbështetje të nenit 103, pika 7 të Rregullores së Kuvendit, Avokati i Popullit znj. Erinda
Ballanca paraqet raportin.
(Drejtimin e seancës e merr Zëvendëskryetarja e Kuvendit, znj. Vasilika Hysi)
Vijohet me fazën: pyetje - përgjigje.
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Deputetët Kujtim Gjuzi, Ralf Gjoni, Myslim Murrizi, Ligoraq Karamelo, Vasil Steriovski
paraqesin pyetjet e tyre:
(Përgjigjet Avokatja e Popullit znj. Erinda Ballanca)
Në vijim, në mbështetje të nenit 103, pika 8 të Rregullores së Kuvendit vijohet me debatin për
raportin.
Merr fjalën deputeti i regjistruar: Besnik Troplini
Drejtuesja e seancës znj. Vasilika Hysi deklaron mbylljen e raportimit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Raporti i veprimtarisë vjetore të Departamentit të
Administratës Publike për vitin 2020.
Në mbështetje të nenit 103, pika 7 të Rregullores së Kuvendit, ministrja për Marrëdhëniet me
Parlamentin znj. Elisa Spiropali paraqet raportin.
Vijohet me fazën: pyetje - përgjigje.
Deputetët: Kujtim Gjuzi, Myslim Murrizi, Adriatik Alimadhi paraqesin pyetjet e tyre:
(Përgjigjet ministrja për Marrëdhëniet me Parlamentin znj. Elisa Spiropali)
(Nuk është kërkuar debat nga grupet parlamentare)
Drejtuesja e seancës znj. Vasilika Hysi deklaron mbylljen e raportimit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Raport i veprimtarisë së Institutit të Studimeve për Krimet
dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri për vitit 2020.
Në mbështetje të nenit 103, pika 7 të Rregullores së Kuvendit, drejtori ekzekutiv i Institutit të
Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri z. Çelo Hoxha paraqet raportin.
Vijohet me fazën: pyetje - përgjigje.
Deputetët: Kujtim Gjuzi, Halit Valteri, Ralf Gjoni, Adriatik Alimadhi, Artur Roshi paraqesin
pyetjet e tyre:
(Përgjigjet drejtori ekzekutiv i Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit
në Shqipëri z. Çelo Hoxha)
Në vijim, në mbështetje të nenit 103, pika 8 të Rregullores së Kuvendit vijohet me debatin për
raportin.
Marrin fjalën deputetët sipas radhës në vijim: Halit Valteri, Ralf Gjoni, Myslim Murrizi,
Taulant Balla, Kostaq Papa, Adriatik Alimadhi.
Drejtuesja e seancës znj. Vasilika Hysi deklaron mbylljen e raportimit.
(Punimet e seancës plenare ndërpritet për të rifilluar pas 10 minutash)
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Akt normativ nr. 27, datë 1.7.2021 "Për një shtesë në ligjin
nr.9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
(Ministrja e Financës dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj prezanton njëherësh aktin normativ
dhe projektligjet e tjera në cilësinë e ministrit kundërfirmues).
Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesja e seancës deklaron të hapur
diskutimin e aktit normativ.
(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për
çdo grup parlamentar.)
Marrin fjalën deputetët sipas radhës në vijim: Antoneta Dhima, Artur Roshi, Edlira Hyseni,
Edmond Stojku, Kujtim Gjuzi.
Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin e diskutimit të aktit
normativ.
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Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Akt normativ nr. 28, datë 6.7.2021 “Për miratimin e
marrëveshjes së nënshkruar për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Overseas
Llc dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit
Publik dhe Ministrit të Shtetit për Rindërtimin”
Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale znj.Ogerta Manastirliu (ministri kundërfirmues)
prezanton aktin normativ.
Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesja e seancës deklaron të hapur
diskutimin e aktit normativ.
Merr fjalën deputetja e regjistruar: Klodiana Spahiu.
Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin e diskutimit të aktit
normativ.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektligj “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.
9947, datë 7.7.2008 "Për pronësinë industriale" të ndryshuar"".
(Ministër kundërfirmues znj. Anila Denaj, ministër i Financave dhe Ekonomisë)
Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesja e seancës deklaron të hapur
diskutimin në parim të projektligjit.
Merr fjalën deputeti i regjistruar: Kostaq Papa.
Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin e diskutimit të parim të
projektligjit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektligj "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin
nr.10193, datë 3.12.2009, “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet
penale”, të ndryshuar".
Ministrja e Drejtësisë, znj. Etilda Gjonaj (ministri kundërfirmues) prezanton projektligjin.
Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesja e seancës deklaron të hapur
diskutimin në parim të projektligjit.
(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për
çdo grup parlamentar.)
Marrin fjalën deputetët sipas radhës në vijim: Vasilika Hysi, Zef Shtjefni.
Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin e diskutimit në parim
të projektligjit.
Fillojnë çështjet e tjera të rendit të ditës:
(Projektligjet për ratifikimet e vendimeve lidhur me përkufizimin e konceptit të “produkteve
origjinuese” dhe metodave të bashkëpunimit administrativ diskutohen njëherësh. Ministër
kundërfirmues znj. Anila Denaj, ministër i Financave dhe Ekonomisë.)
Projektligj “Për ratifikimin e vendimit nr.1/2021, të Këshillit të Stabilizim-Asociimit Bashkimi
Evropian – Shqipëri, që ndryshon Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit, ndërmjet
Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare, nga njëra anë, dhe Republikës së
Shqipërisë, nga ana tjetër, duke zëvendësuar Protokollin 4 të saj, në lidhje me përkufizimin e
konceptit “produkte origjinuese” dhe metodat e bashkëpunimit administrativ”.
Projektligj “Për ratifikimin e vendimit të Komitetit të Përbashkët EFTA-Shqipëri nr.1 i vitit
2021, miratuar më 24.6.2021, për ndryshimin e protokollit B të marrëveshjes së tregtisë së lirë,
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ndërmjet shteteve të EFTA-s dhe Republikës së Shqipërisë, lidhur me përkufizimin e konceptit
të “produkteve origjinuese” dhe metodat e bashkëpunimit administrativ, dhe ndryshimi i
marrëveshjeve për bujqësinë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës së Zvicrës,
Projektligj “Për ratifikimin e vendimit të Komitetit të Përbashkët të Marrëveshjes së Tregtisë
së Lirë të Evropës Qendrore nr.1/2021, miratuar më 21.6.2021, për ndryshimin e shtojcës 4 të
marrëveshjes së tregtisë së lirë të Evropës Qendrore (CEFTA 2006), që përcakton protokollin
në lidhje me përkufizimin e konceptit të “produkteve origjinuese” dhe metodat e bashkëpunimit
administrativ, të referuar në nenin 14, paragrafët 1 dhe 3, dhe që shfuqizon dhe zëvendëson
vendimin nr.3/2013 dhe vendimin nr.3/2015 të Komitetit të Përbashkët të Marrëveshjes së
Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore”.
Ministrja e Financës dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj (ministri kundërfirmues) prezanton
projektligjet.
Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesja e seancës deklaron të hapur
diskutimin në parim të projektligjeve.
Merr fjalën deputeti i regjistruar: Selami Jenishehri.
Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin e diskutimit në parim
të projektligjeve.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet
Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane, përfaqësuar
nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) e Departamentit Federal
Zviceran për Punët e Jashtme, e cila vepron përmes Ambasadës Zvicerane në Shqipëri për
projektin “Lëviz Albania”, faza e dytë korrik 2019 – qershor 2023 ”.
Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesja e seancës deklaron të hapur
diskutimin në parim të projektligjit.
(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për
çdo grup parlamentar.)
Marrin fjalën deputetët sipas radhës në vijim: Eglantina Gjermeni, Vilma Bello.
Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin e diskutimit në parim
të projektligjit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektvendim “Për zgjedhjen e anëtarëve zëvendësues
për pozicionet Komisioner të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisioner Publik”
(Për këtë projektvendim nuk ka të regjistruar për diskutim)
Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin e diskutimit të
projektvendimit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektvendim “Për zgjedhjen e kryetarit të Autoritetit të
Mediave Audiovizive”.
(Për këtë projektvendim nuk ka të regjistruar për diskutim)
Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin e diskutimit të
projektvendimit
Për çështjen jashtë rendit të ditës (60’) merr fjalën deputeti Selami Jenishehri.
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Sekretariati për Procedurat, Votimet dhe Etikën i dorëzon Zëvendëskryetares të Kuvendit
rezultatet e votimit për çështjet në rendin e ditës.
Zëvedëskryetarja e Kuvendit shpall rezultatet si vijon:
o Projektrezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë të Avokatit të Popullit për vitin 2020”
Miratohet me 99 vota pro, 2 kundër dhe 5 abstenime
o Projektrezolutë “Për vlerësimin e punës së Departamentit të Administratës Publike (DAP)
për gjendjen në shërbimin civil për vitin 2020”
Miratohet me 93 vota pro, 6 kundër dhe 7 abstenime.
o Projektrezolutë “Për vlerësimin e veprimtari të Institutit të Studimeve për Krimet dhe
Pasojat e Komunizmit në Shqipëri për vitin 2020”
Miratohet me 91 vota pro, 6 kundër dhe 9 abstenime
o Akt normativ nr. 27, datë 1.7.2021 "Për një shtesë në ligjin nr.9920, datë 19.5.2008, “Për
procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”
Miratohet me 91 vota pro, 7 kundër dhe 8 abstenime
o Akt normativ nr. 28, datë 6.7.2021 “Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar për
prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Overseas Llc dhe Ministrisë së
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe Ministrit
të Shtetit për Rindërtimin”
Miratohet me 102 vota pro, 3 kundër dhe 1 abstenim
o Projektligj “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9947, datë 7.7.2008 "Për pronësinë
industriale" të ndryshuar"".
Miratohet në parim me 93 vota pro, 9 kundër dhe 4 abstenime
Miratohet në tërësi me 89vota pro, 8 kundër dhe 4 abstenime
o Projektligj "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10.193, datë 3.12.2009, “Për
marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale”, të ndryshuar".
Miratohet në parim me 96 vota pro, 4 kundër dhe 6 abstenime
Miratohet në tërësi me 95 vota pro, 4 kundër dhe 7 abstenime
o Projektligj “Për ratifikimin e vendimit nr.1/2021, të Këshillit të Stabilizim-Asociimit
Bashkimi Evropian - Shqipëri, që ndryshon Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit, ndërmjet
Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare, nga njëra anë, dhe Republikës së
Shqipërisë, nga ana tjetër, duke zëvendësuar Protokollin 4 të saj, në lidhje me përkufizimin
e konceptit “produkte origjinuese” dhe metodat e bashkëpunimit administrativ”.
Miratohet në parim me 100 vota pro, 3 kundër dhe 3 abstenime
Miratohet në tërësi me 99 vota pro, 3 kundër dhe 4 abstenime
o Projektligj “Për ratifikimin e vendimit të Komitetit të Përbashkët EFTA-Shqipëri nr. 1 i vitit
2021, miratuar më 24.6.2021, për ndryshimin e protokollit B të marrëveshjes së tregtisë së
lirë, ndërmjet shteteve të EFTA-s dhe Republikës së Shqipërisë, lidhur me përkufizimin e
konceptit të “produkteve origjinuese” dhe metodat e bashkëpunimit administrativ, dhe
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ndryshimi i marrëveshjeve për bujqësinë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe
Konfederatës së Zvicrës”
Miratohet në parim me 101 vota pro, 2 kundër dhe 3 abstenime
Miratohet në tërësi me 100 vota pro, 2 kundër dhe 4 abstenime
o Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës
së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane, përfaqësuar nga Agjencia Zvicerane për
Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) e Departamentit Federal Zviceran për Punët e Jashtme,
e cila vepron përmes Ambasadës Zvicerane në Shqipëri për projektin “Lëviz Albania”, faza
e dytë korrik 2019 - qershor 2023 ”.
Miratohet në parim me 102 vota pro, 3 kundër dhe 1 abstenim
Miratohet në tërësi me 102 vota pro, 3 kundër dhe 1 abstenim
o Projektligj “Për ratifikimin e vendimit të Komitetit të Përbashkët të Marrëveshjes së Tregtisë
së Lirë të Evropës Qendrore nr.1/2021, miratuar më 21.6.2021, për ndryshimin e shtojcës 4
të marrëveshjes së tregtisë së lirë të Evropës Qendrore (CEFTA 2006), që përcakton
protokollin në lidhje me përkufizimin e konceptit të “produkteve origjinuese” dhe metodat
e bashkëpunimit administrativ, të referuar në nenin 14, paragrafët 1 dhe 3, dhe që shfuqizon
dhe zëvendëson vendimin nr.3/2013 dhe vendimin nr. 3/2015 të Komitetit të Përbashkët të
Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore”.
Miratohet në parim me 101 vota pro, 4 kundër dhe 1 abstenim
Miratohet në tërësi me 101 vota pro, 4 kundër dhe 1 abstenim
o Projektvendim “Për zgjedhjen e znj. Rozeta Ivanova anëtare e dytë zëvendësuese për
pozicionin Komisioner i Komisionin e Pavarur të Kualifikimit dhe znj. Irena Nino anëtare e
parë zëvendësuese për pozicionin Komisioner Publik
Miratohet me 92 vota pro, 4 kundër dhe 9 abstenime
o Projektvendim “Për emërimin e znj. Armela Krasniqi kryetare e Autoritetit të Mediave
Audiovizive”
Miratohet me 83 vota pro.
Znj. Alketë Dibra nuk arrin shumicën e kërkuar të votave për miratim.

Zëvendëskryetarja e Kuvendit deklaron të mbyllur seancën plenare.

(Seanca mbyllet në orën 16.00)

Shërbimi Legjislativ
Shërbimi i Seancës Plenare

Lista e diskutuesve
(Neni 46 - 47 - 48, Rregullore Kuvendi)

Seancë plenare, datë 7 korrik 2021, ora 10:00
(Konferenca e Kryetarëve me vendimin nr. 9 datë 01.07.2021
ka vendosur mbylljen e punimeve parlamentare më 07.07.2021)

1

Raport i veprimtarisë të Avokatit të Popullit për vitin 2020
Nr.

Grupi Parlamentar i
Partisë Socialiste

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar “I
pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

1.

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Besnik Troplini

Minutazhi i
konsumuar

5’

Raport i veprimtarisë vjetore të Departamentit të Administratës Publike për vitin 2020
Nr.

Grupi Parlamentar
i Partisë Socialiste

1.

Elisa Spiropali Ministër

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“I pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë jashtë grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

20’

Raport i veprimtarisë së Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri për vitin 2020
Nr.

Grupi Parlamentar
i Partisë Socialiste

1.

Taulant Balla

2.

Minutazhi i
konsumuar

12’

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

Halit Valteri

5’

Myslim Murrizi

21’

Grupi
Parlamentar
“I pavarur”

Ralf Gjoni

2

Minutazhi i
konsumuar

8’

Deputetë jashtë grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Kostaq Papa

1’

Adriatik Alimadhi

8’

Akt normativ nr. 27, datë 1.7.2021 “Për një shtesë në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”
Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë Socialiste

1.

Anila Denaj Ministër
Antoneta Dhima

2.

Minutazhi i
konsumuar

9’

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Artur Roshi

Minutazhi i
konsumuar

1’

Grupi
Parlamentar “I
pavarur”

Edlira Hyseni

Minutazhi i
konsumuar

8’

7’

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Edmond Stojku

5’

Kujtim Gjuzi

4’

Akt normativ nr. 28, datë 6.7.2021 “Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Overseas Llc dhe
Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe Ministrit të Shtetit për Rindërtimin”
Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë Socialiste

1.

Ogerta
Manastirliu Ministër
Klodiana Spahiu

2

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar “I
pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

8’

6’

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9947, datë 7.7.2008 “Për pronësinë industriale”, të ndryshuar”
Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë Socialiste

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar “I
pavarur”

1.

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Kostaq Papa

3

Minutazhi i
konsumuar

1’

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10193, datë 3.12.2009, “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale”,
të ndryshuar”
Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë Socialiste

1.

Etilda Gjonaj Ministër
Vasilika Hysi

2.

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar “I
pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

8’

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

1’

Zef Shtjefni

24’

Projektligji “Për ratifikimet lidhur me përkufizimin e konceptit të “produkteve origjinuese” dhe metodave të bashkëpunimit administrativ”
Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë Socialiste

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar “I
pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

1.

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Selami Jenishehri

Minutazhi i
konsumuar

1’

Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zviceriane, përfaqësuar nga
Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) e Departamentit Federal Zvicerian për Punët e Jashtme, e cila vepron përmes Ambasadës
Zviceriane në Shqipëri për projektin “Lëviz Albania”, faza e dytë korrik 2019-qershor 2023”
Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë Socialiste

1.

Eglantina
Gjermeni
Vilma Bello

2.

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar “I
pavarur”

13’
7’

4

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Çështje jashtë rendit të ditës (60’)

Nr.

Grupi Parlamentar i Partisë
Socialiste

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

1.

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë jashtë
grupeve parlamentare

Selami Jenishehri

5

Minutazhi i konsumuar

1’

