_______________ LEGJISLATURA IX__________________
SESIONI IV

Seancë plenare
E enjte, datë 4.7.2019, ora 10.00
Rendi i ditës
Bazuar në urdhrin nr. 23, datë 2.7.2019 të Kryetarit të Kuvendit
z. Gramoz Ruçi, rendi i ditës është si më poshtë vijon:

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 20.06.2019 (neni 44, Rregullore).
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores).
3. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11195, datë 31.05.2019, “Për kthimin për
rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 26/2019, “Për Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor
Privat” pdf (neni 85 i Kushtetutës, nenet 73-77 dhe 86, Rregullore, Dekreti i Presidentit për
rishqyrtimin e një ligji e humbet fuqinë, kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve
të Kuvendit)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e
Njeriut.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
4. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 107/2014, “Për planifikimin
dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar” pdf (nenet 28, 73-77, Rregullore, votim me
shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
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5. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të
Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për
bashkëpunimin financiar 2018 për projektin “Programi sektorial i ujërave/furnizimi
me ujë i zonave rurale IV” pdf ( nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare).
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
6. Projektvendime “Për lirimin e një anëtari dhe emërimin e disa anëtarëve të Këshillit
të Statistikave”, propozuar nga Këshilli i Ministrave, Ministria e Financave dhe
Ekonomisë dhe Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë pdf
Raporti i Komisionit përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Koha e votimit
7. Projektvendim “Për lirimin nga detyra të anëtarit të Autoritetit të Mediave
Audiovizive, z. Zylyftar Bregu” pdf
Raporti i Komisionit përgjegjës për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Koha e votimit
8. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore).
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.
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