Kuvendi i Shqipërisë

Legjislatura X

2^ Seancë plenare

Sesioni I

PROCESVERBAL I PËRMBLEDHUR
Seancë plenare
E premte, datë 10 shtator 2021, ora 17:00
(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 17:00.
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.)
Znj. Luljeta Bozo, në mbështetje të nenit 3, pika 2 të Rregullores së Kuvendit, fton kryetaren e
Komisionit të Përkohshëm të Verifikimit të Mandateve znj. Klotilda Bushka të paraqesë
raportin.
(Nga analiza e gjithë dokumentacionit të administruar dhe shqyrtuar dhe përcaktimeve
kushtetuese dhe ligjore, Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e Mandateve, në përputhje
me nenin 3, pika 2 të Rregullores së Kuvendit, unanimisht konstaton se mandatet e 140
deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, sipas vendimit nr. 21, datë 13.07.2021 të KQZ-së “Për
shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë të
datës 25.04.2021” si dhe vendimeve nr. 440, nr. 441, nr. 442 dhe nr. 443, datë 10.09.2021 të
KQZ-së janë të vlefshme).
Bazuar në raportin e paraqitur drejtuesja e seancës plenare znj. Luljeta Bozo fton deputetët të
betohen.
(Në mbështetje të nenit 4, të Rregullores së Kuvendit, drejtuesja e seancës pas leximit të
tekstit të betimit, thërret nominalisht të gjithë deputetët për të kryer betimin.)
Pas betimit të deputetëve procedohet me zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit.
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(Në bazë të nenit 6 të Rregullores, kandidati për kryetar propozohet nga të paktën 15
deputetë dhe propozimi bëhet me shkrim. Propozimi përmban nënshkrimet përkatëse dhe
paraqitet në sekretarinë e përkohshme të Kuvendit. Sipas pikës 2 të nenit 6 të Rregullores,
Kryetari i Kuvendit zgjidhet pa debat dhe me votim të fshehtë)

Në mbështetje të nenit 6, pika 1 të Rregullores në sekretarinë e përkohshme është depozituar
emri i deputetes Lindita Nikolla si kandidate për kryetar Kuvendi.
Drejtuesja e seancës njofton deputetët se propozimi është paraqitur konform rregullave
procedurialë, është bërë me shkrim dhe përmban nënshkrimet përkatëse të deputetëve: Edi
Rama, Belinda Balluku, Elisa Spiropali, Olta Xhaçka, Antoneta Dhima, Milva Ekonomi,
Tatiana Piro, Aurora Mara, Edona Bilali, Anila Denaj, Etilda Gjonaj, Evis Kushi, Blerina
Gjylameti, Ermonela Felaj, Mirela Kumbaro, Klotilda Bushka.
(Sipas pikës 3 të nenit 6 të Rregullores, votimi organizohet publikisht dhe drejtohet nga një
komision votimi i përbërë prej 5 deputetësh, që pasqyron me aq sa është e mundur përbërjen
politike të Kuvendit. Anëtari më i vjetër në moshë kryen detyrën e kryetarit të komisionit të
votimit dhe shpall rezultatin e votimit. Komisioni përbëhet nga 5 anëtarë, 3 nga mazhoranca
dhe 2 opozita).
Nga mazhoranca janë depozituar emrat e deputetëve: Fadil Nasufi kryetar, Klevis Xhoxhi
anëtar, Shpresa Marnoj anëtare.
Nga opozita propozohen Greta Bardeli anëtare, Belind Këlliçi anëtar.
Drejtuesja e seancës fton komisionin të ushtrojë veprimtarinë e tij.
(Shërbimi i Seancës Plenare ka marrë të gjitha masat e nevojshme për përgatitjen e
dokumentacionit të nevojshëm, krijimin e dhomave të fshehta të votimit në ambjentet e sallës
dhe kutisë së votimit).
Kryetari i komisionit shpjegon procedurën e votimit. Fillon votimi.
(Kryetari i Komisionit thërret deputetët sipas rendit alfabetik të mbiemrit referuar listës së
deputetëve. Deputetët e koalicionit Partia Demokratike - Aleanca për Ndryshim grisin fletët e
votimit. Kryetari i Komisionit dhe 2 anëtarët nga partia Socialiste votojnë në fund).
Procesi i votimit deklarohet i mbyllur. Vijohet me procesin e vlerësimit dhe numërimit të
votave.
(Kryetari i Komisionit hap kutinë e votimit, nxjerr një nga një fletët e votimit, drejton çdo
fletë nga kamerat duke lexuar me zë të lartë alternativën e zgjedhur në fletën e votimit dhe ia
tregon anëtarëve të Komisionit. Gjatë procesit të numërimit Komisioni vlerëson vlefshmërinë
për secilën fletë votimi, sipas nenit 60, pika 4 të Rregullores së Kuvendit. Në rast
mosmarrëveshje Komisioni vendos me shumicë votash. Në përfundim të procesit të vlerësimit
dhe numërimit të votave, Komisioni llogarit në mënyrë përfundimtare numrin e fletëve të
votimit të hedhura në kuti, numrin e votave të vlefshme, numrin e votave të pavlefshme, si dhe
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rezultatin e votimit. Përpara deputetëve shpall rezultatin. Me 79 vota pro dhe 4 kundër znj.
Lindita Nikolla zgjidhet kryetare Kuvendi.)
Drejtuesja e seancës plenare znj. Luljeta Bozo fton kryetaren e Kuvendit të zërë vendin.
(Fjala përshëndetëse e znj. Lindita Nikolla)
Kryetarja e Kuvendit, referuar vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për rezultatin
përfundimtar të zgjedhjeve dhe në mbështetje të nenit 15, pika 4 të Rregullores së Kuvendit
lexon listën e partive politike që rezultojnë parti parlamentare. Njëkohësisht fton deputetët të
plotësojnë deklaratën me shkrim për grupin parlamentar në të cilin do të bëjnë pjesë.
Kryetarja e Kuvendit deklaron të mbyllur seancën plenare.
(Seanca mbyllet në orën 19.00 )

3

