R E P U B LI KA E S H QJ P ER l S E

KUVENDI

Kryetarja
Nr.

/itltf(

prot.

Tirane, me /f;#, 2021

URDHER
Nr. 16, date 19.10.2021
PER MBLEDHJEN E KUVENDIT NE SEANCE PLENARE, DATE 25.10.2021, ORA 17.00

Ne mbeshtetje te nenit 7, pika 6, nenit 40/ 1 te Rregullores se Kuvendit,

URDHEROJ:

I. Mbledhjen e Kuvendit ne seancen plenare te dates 25.10.2021, ora 17:00.
II. Rendi i dites i seances plenare eshte si me poshte:
I. Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 14.10.2021.
2. Njoftime.
3. Diskutim i <;:eshtjeve te evidentuara nga zgjedhesit

III. garkohet 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 dites 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.

KRYETARE

Legjislatura X
Sesioni I

Seancë plenare PUBLIKE
E hënë, 25 tetor 2021, ora 17.00

Rendi i ditës
Në mbështetje të Urdhrit nr. 16, datë 19.10.2021 të Kryetares së Kuvendit, znj. Lindita Nikolla, rendi i
ditës është si më poshtë vijon:
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare datë 14.10.2021.
(Neni 44, pika 2 e Rregullores)
2. Njoftime.
(Neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Diskutim i çështjeve të evidentuara nga zgjedhësit. (Neni 40/1 i Rregullores së Kuvendit)
Diskutime - jo më shumë se 4 orë.
(Koha e diskutimeve ndahet në mënyrë të barabartë mes shumicës dhe pakicës, duke marrë
parasysh edhe deputetin e pavarur ose deputetin jashtë grupeve parlamentare. Koha e diskutimit
brenda shumicës ose pakicës ndahet për sa është e mundur në proporcion me madhësinë e
grupeve dhe numrin e deputetëve të pavarur ose deputetëve jashtë grupeve parlamentare).
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