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URDHER
Nr. 15, date 19.03.2021

PER MBLEDHJEN E KUVENDIT NE SEANCE PLENARE, DATE 23.03.2021,

ORA 10.00

Ne mbeshtetje te nenit 27/1 te Rregullores se Kuvendit, bazuar ne kalendarin tre javor te punimeve te
Kuvendit per periudhen 22 mars - 9 prill 2021,

UR D HER OJ:

I. Mbledhjen e Kuvendit ne seancen plenare te dates 23.03.2021, ora 10:00.
II. Rendi i dites i seances plenare eshte si me poshte:
1. Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 16.03.2021.
2. Njoftime.
3. Akt Normativ nr. 6 date 10.03.2021 "Per dhenien e autorizimit ministrit te Shendetesise dhe
Mbrojtjes Sociale dhe ministrit te Shtetit per Rindertimin per zhvillimin e negociatave me prodhuesit,
me distributore te autorizuar, me qeverite ose institucionet e autorizuara prej tyre, te vendeve qe
prodhojne ose distribuojne vaksina anticovid, per te siguruar keto vaksina, te cilat jane te c;ertifikuara
nga trupa c;ertifikuese ne vendin e prodhimit te tyre".
4. Akt Normativ

nr.

7 date 12.03.2021 "Per nje ndryshim ne aktin normativ nr. 1, date 10.01.2021 te

Keshillit te Ministrave "Per miratimin e tekstit te marreveshjes per prodhimin dhe fumizimin nga dhe
ndermjet PFIZER EXPORT B.V. dhe ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale te Shqiperise,
Institutit te Shendetit Publik dhe ministrit te Shtetit per Rindertimin, autorizimin e procedures per
lejimin e hyrjes dhe administrimit te vaksinave antiCOVID-19 ne Republiken e Shqiperise si dhe
perdorimin e tyre ne popullate" miratuar me ligjin nr. 2/2021".
5. Projektligj "Per percaktimin e procedures se vec;ante per negociimin dhe ekzekutimin e kontrates me
shoqerine "Bechtel international, inc.", per projektimin dhe ndertimin e hidrocentralit te Skavices"".
6. Projektligj "Per ratifikimin e marreveshjes "Per ndryshimin dhe rivendosjen e marreveshjes nr.1 ne
lidhje me marreveshjen e bashkepunimit te dates 11 janar 2016, ndermjet Keshillit te Ministrave te
Republikes se Shqiperise, te perfaqesuar nga Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural, Ministria e
Financave dhe Ekonomise, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, dhe Bankes Evropiane per Rindertim
dhe Zhvillim, per lehtesimin e mbeshtetjes se agrobiznesit dhe sektorit te turizmit, BERZH - Shqiperi,
llogari bashkepunimi"".
7. Projektligj "Per ratifikimin e marreveshjes ndryshuese me shkembim letrash te marreveshjes se
angazhimit ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise perfaqesuar nga ministria e
Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale dhe Aleances GAVI per pjesemarrjen ne strukturen globale te
qasjes ne vaksinat COVID-19 (COVAX FACILITY) miratuar me ligjin nr. 134/2020".
8. Diskutime per c;eshtje jashte rendit te dites (60').

[

III. Ngarkohet Sekretari i Pergjithshem per marrjen e masave mbrojtese te nevojshme per parandalimin e
perhapjes se infeksionit te shkaktuar nga COVID-19 ne seance plenare.
IV.Ngarkohen Sherbimet e Kuvendit per publikimin e rendit te <lites te seances plenare, njoftimin e
anetareve

te

Kuvendit me ane

te mjeteve te komunikimit

elektronik si dhe

pergatitjen e

dokumentacionit parlamentar qe do te shqyrtohet.
V. Ky urdher hyn ne fuqi menjehere.
KR YET ARI

Legjislatura IX
Sesioni VIII

Seancë plenare PUBLIKE
E martë, 23 mars 2021, ora 10.00

Rendi i ditës
Në mbështetje të Urdhrit nr. 15, datë 19.3.2021 të Kryetarit të Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, rendi i ditës është si
më poshtë vijon:
1.

Miratimi i procesverbalit të seancës plenare datë 16.03.2021
(Neni 44, pika 2 e Rregullores)

2.

Njoftime
(Neni 44, pika 3 e Rregullores)

3.

Akt Normativ nr. 6 datë 10.03.2021 “Për dhënien e autorizimit ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin për zhvillimin e negociatave me prodhuesit, me
distributorë të autorizuar, me qeveritë ose institucionet e autorizuara prej tyre, të vendeve që
prodhojnë ose distribuojnë vaksina anticovid, për të siguruar këto vaksina, të cilat janë të çertifikuara
nga trupa çertifikuese në vendin e prodhimit të tyre”. (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

4.

Akt Normativ nr. 7 datë 12.03.2021 “Për një ndryshim në aktin normativ nr. 1, datë 10.01.2021 të
Këshillit të Ministrave “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe
ndërmjet PFIZER EXPORT B.V. dhe ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë,
Institutit të Shëndetit Publik dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin, autorizimin e procedurës për
lejimin e hyrjes dhe administrimit të vaksinave antiCOVID-19 në Republikën e Shqipërisë si dhe
përdorimin e tyre në popullatë” miratuar me ligjin nr. 2/2021”. (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
1

5.

Projektligj "Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negociimin dhe ekzekutimin e kontratës me
shoqërinë “Bechtel international, inc.”, për projektimin dhe ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës"".
(Neni 78 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
Pyetje
Shprehet nismëtari
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi

6.

Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes “Për ndryshimin dhe rivendosjen e marrëveshjes nr.1 në
lidhje me marrëveshjen e bashkëpunimit të datës 11 janar 2016, ndërmjet Këshillit të Ministrave të
Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e
Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, dhe Bankës Evropiane për Rindërtim
dhe Zhvillim, për lehtësimin e mbështetjes së agrobiznesit dhe sektorit të turizmit, BERZH - Shqipëri,
llogari bashkëpunimi””. (Neni 121 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë
absolute votash për miratim)
Pyetje
Shprehet nismëtari
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Dhënie mendimi komisioni për Politikën e Jashtme
Dhënie mendimi komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi

7.

Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese me shkëmbim letrash të marrëveshjes së
angazhimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga ministria e
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Aleancës GAVI për pjesëmarrjen në strukturën globale të
qasjes në vaksinat COVID-19 (COVAX FACILITY) miratuar me ligjin nr. 134/2020”. (Neni 121 i
Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë absolute votash për miratim)
Pyetje
Shprehet nismëtari
Shprehet komisioni përgjegjës për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Dhënie mendimi komisioni për Politikën e Jashtme
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi

8.

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