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PER MBLEDHJEN E KUVENDIT NE SEANCE PLENARE, DATE 2.12.2021, ORA 10.00
Né mbéshtetje té nenit 7, pika 6, nenit 27/1 té Rregullores sé Kuvendit, bazuar né kalendarin e punimeve
pér periudhén 15 n‘éntor - 3 dhjetor 2021,

URDHEROL
1.

Mbledhjen e Kuvendit né seancén plenare té datés 2.12.2021, ora 10:00.
. Rendi i dit'e's i seancés plenare éshté si mé poshté:

Miratimi i procesverbalit té‘ seancés plenare té datés 25.11.2021.
Njoftime.
Interpelancé me Kryeministrin z. Edi Rama kérkuar nga deputeti Tritan Shehu.
Akt normativ nr. 32, daté 5.11.2021 “P'ér miratimin e tekstit té disa ndryshimeve né marréveshjen pér
prodhimin e furnizimin nga dhe ndérmjet PFIZER EXPORT B.V. dhe ministrisé sé shéndetésisé dhe
Mbrojtjes Sociale té Shqipérisé, ministrit té Shtetit pér Rindértimin dhe Institutit té Shéndetit Publik,
miratuar me aktin normativ nr. 3, daté 18.01.2021 té Késhillit té Ministrave”.
Projektligj “Pér disa ndryshime dhe shtesa né ligjin nr. 9917, daté 19.05.2008 “Pér parandalimin e
pastrimit té parave dhe ﬁnancimit té terrorizmit” té ndryshuar””.
6. Projektvendim “Pér njé ndryshim né vendimin nr. 166, daté 16.12.2004 “Pér miratimin e
Rregullores
sé Kuvendit”.
7. Diskutime pér Qéshtje jashté rendit té dités (60’)
AWN—t

III.Ngark0het Sekretari i Pérgjithshém pér marrjen e masave mbrojtése té nevojshme pér parandalimin e
pérhapjes sé infeksionit té shkaktuar nga COVID—19 né seancé plenare.
1V.Ngarkohen Shérbimet e Kuvendit pér publikimin e rendit té dités té seancés plenare, njoftimin e
anétaréve té Kuvendit me ané té mjeteve té komunikimit elektronik si dhe pérgatitjen e
dokumentacionit parlamentar qé do té shqyrtohet.
V. Ky urdhér hyn né fuqi menj éheré.

KRYETARE

Legjislatura X
Sesioni I

Seancë plenare PUBLIKE
E enjte, 2 dhjetor 2021, ora 10.00

Rendi i ditës
Në mbështetje të Urdhrit nr. 30, datë 26.11.2021 të Kryetares së Kuvendit, znj. Lindita Nikolla, rendi i
ditës është si më poshtë vijon:
1.

Miratimi i procesverbalit të seancës plenare datë 25.11.2021
(Neni 44, pika 2 e Rregullores)

2.

Njoftime
(Neni 44, pika 3 e Rregullores)

3.

Interpelancë me Kryeministrin z. Edi Rama kërkuar nga deputeti Tritan Shehu. (Neni 80 i
Kushtetutës dhe neni 96 i Rregullores së Kuvendit)

4.

Akt normativ nr. 32, datë 5.11.2021 “Për miratimin e tekstit të disa ndryshimeve në marrëveshjen
për prodhimin e furnizimin nga dhe ndërmjet PFIZER EXPORT B.V. dhe ministrisë së
shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit
të Shëndetit Publik, miratuar me aktin normativ nr. 3, datë 18.01.2021 të Këshillit të Ministrave”.
(Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash
për miratim)
Pyetje
Shprehet nismëtari
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e
Njeriut
Dhënie mendimi komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit

5.

Projektligj “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin
e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” të ndryshuar””. (Neni 78 i Kushtetutës, nenet
55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
Pyetje
Shprehet nismëtari
1

Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e
Njeriut
Dhënie mendimin komisioni për Ekonominë dhe Financat
Dhënie mendimi komisioni për Integrimin Europian
Dhënie mendimi komisioni për Sigurinë Kombëtare
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit
6.

Projektvendim “Për një ndryshim në vendimin nr. 166, datë 16.12.2004 “Për miratimin e
Rregullores së Kuvendit”. (Nenet 55 dhe 117 të Rregullores, shumicë e cilësuar votash për
miratim: absolute)
Pyetje
Shprehet nismëtari
Shprehet Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit

7.

Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (60’).
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