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PROCESVERBAL I PËRMBLEDHUR
Seancë plenare
E premte, datë 10 shtator 2021, ora 10:00
Hapja e Legjislaturës X të Kuvendit të Shqipërisë
(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 deputetja më e vjetër në moshë Luljeta Bozo.
(E pranishme për të ndjekur punimet është TVSH. Shërbimi u ofrohet televizioneve të tjera
nëpërmjet TVSH-së. Për shkak të situatës së shkaktuar nga Covid-19 trupi dipllomatik nuk
është i pranishëm.)
Drejtuesja e seancës znj. Luljeta Bozo fton deputetët të ngrihen në këmbë në respekt dhe në
nderim të himnit kombëtar!
(Këndohet himni kombëtar.)
Drejtuesja e seancës znj. Luljeta Bozo mban fjalën përshëndetëse të hapjes së legjislaturës së
X të Kuvendit të Shqipërisë.
Vijohet me procedurat, ku në bazë të nenit 1, pika 2, të Rregullores së Kuvendit, 3 deputetë,
ndër më të rinjtë në moshë, caktohen të kryejnë përkohësisht detyrën e sekretarisë së Kuvendit
deri në zgjedhjen e Byrosë së Kuvendit. Sekretaria pasqyron, për aq sa është e mundur,
përbërjen politike të Kuvendit. Caktohen deputetët:
1.
2.
3.

Andia Ulliri
Edona Bilali
Besion Ajazi

Partia Demokratike-Aleanca për Ndryshim
Partia Socialiste
Partia Socialiste

Drejtuesja e seancës fton deputetët e mësipërm të zënë vendin e sekretarisë së përkohshme.
Mbështetur në nenin 2 të Rregullores, drejtuesja e seancës znj. Luljeta Bozo i njofton Kuvendit
listën emërore të deputetëve në rang vendi, mbi bazën e vendimit nr. 21, datë 13.07.2021, të
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Komisionit Qendror të Zgjedhjeve “Për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për
Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
Me hapjen e legjislaturës, në bazë të nenit 3 të Rregullores, Kuvendi ngre një komision të
përkohshëm për verifikimin e mandateve. Komisioni përbëhet nga 9 deputetë dhe pasqyron,
për aq sa është e mundur, përbërjen politike të Kuvendit, siç del nga rezultati i zgjedhjeve.
(Propozimet për përbërjen dhe kryesinë e komisionit bëhen nga përfaqësuesit e grupimeve
politike dhe miratohen nga Kuvendi me votim të hapur, me shumicën e votave, në prani të më
shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të tij).
Ftohen përfaqësuesit e grupimeve politike për të bërë propozimet konkrete.Në emër të
maxhorancës fjalën e merr deputeti Besjon Ajazi i cili propozon deputetët Klotilda Bushka,
Aurora Mara, Ermonela Valikaj Felaj, Nasip Naço, Toni Gogu.
Në emër të opozitës fjalën e merr deputeti Alfred Rushaj i cili propozon deputetët Belind
Këlliçi, Saimir Korreshi, Greta Bardeli, Dhurata Çupi Tyli.
Drejtuesja e seancës znj. Luljeta Bozo fton Komisionin e Përkohshëm për Verifikimin e
Mandateve të bëjë mbledhjen e tij të parë, të verifikojë mandatet dhe t’i paraqesë Kuvendit në
seancë plenare raportin për vlefshmërinë e mandateve të deputetëve.
Drejtuesja e seancës znj. Luljeta Bozo deklaron të mbyllur seancën plenare.
(Seanca mbyllet në orën 10.30 )
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