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URDHER
Nr, 31, daté 2910612021

PER MBLEDHJEN E KUVENDIT NE SEANCE PLENARE, DATE 01.07.2021, ORA 10.00
NE mbéshtetje IE nenit 27/1, pika 3 16 Rregullores sé Kuvendit‘ bazuar né kalendarin e
punimeve pér periudhén 14 qershor - 2 korrik 2021 miratuar me vendimin nr‘ 8, daté 08.062021
Ié Konferencés sé Kryetaréve.

URDHEROJ:
Mbledhjen e Kuvendil né seancé’n plenare [é datés 01.071202], ora 10:00,
dités i seancés plenare éshté si mé poshlé:

.

Rendi

.

Miratimi

.
.

,

i

i

procesverbalit IE seancé's plenare daté 2410620211

Njoftime.
Raporti i veprimtaxisé vjetore Ié Autoritetit [é Komunikimeve Elektronike dhe Postare pér
vitin 2020.
Raponi i veprimtarisé Vjetore té Entit Rregullator [é Ujit pér vitin 2020.
Raponi i veprimlaxisé vjetore [é Emit Rregullalor té Energiisé pér Vilin 2020.
Akt normativ nr‘ 24, daté 1616.202] "Pér miratimin e tekstit té marréveshjes pér prodhimin
dhe fumizimin nga dhe ndé 'et Pﬁzer Overseas LLC dhe ministdsé SE5 Shéndetésisé dhe
Mbrojljes Sociale té Shqipénsé, Institutit té Shéndelil Publik dhe ministril {é Shtem pér
Rindénimin".
Akl nonnaIiv . 25‘ daté 2216.202] “Pér disa ndryshime dhe shlesa n6 ligjin nr‘ 9936. dalé
e'r menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé“, IE
26162008.
11dryshuar".

Akt normativ m", 26, daté 23.6,2021 “Pér disa ndryshime dhe shtesa n6 ligjin nr,137/2020,
"Pér buxhetin e vitit 2021". 15 ndryshuax’“.
Projektligji Pér krij min 6 Auloritetit Ié Sigurisé Hekurudhore”.
Projektligji ér krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor".
‘Projektligji ér ndarjen e shoqérisé “Hekurudha shqiptare” sh1a‘”.
Projektligii ‘Pér krijimin. organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombétar IE
Investigimit té aksidemeve dhe incidenteve hekurudhore dhe detare’i
.ijektligj "Pér ratiﬁkimin e marréveshjes sé' garancisé, ndérmjet Republikés sé Shqipérisé
dhe Bankés Evropiane pér Rindértim dhe Zhvillim (BERZH). pér marréveshjen e huas,
ndérmjel Agjencisé SE Sigurimit té Depozitave dhe Bankés Evmpiane pér Rindértim dhe
Zhvillim‘ pfz'r linjén e krcdisé pér Agienciné e Sigurimil Ié Depuzitave",

14‘Projektligi “Pér ratiﬁkimin e man‘éveshjes sé huas, ndérmjet Republikés sé Shqipérisé,
(Huamarrési), pérfaqésuar nga ministria e Financave dhe Ekonomisé, dhe KFW Frankfurt
AM MAIN (KFW) pér mbéshtetjen e reformés né sektorin energjetik nié Shqipéri - faza I”.
15,Pr0jeklvendim "Pér emérimin e anétarit [é Késhillit té Statistikave".

16.Diskutime pér Qéshtjejashté rendit [é dités (60')

IILNgarkohet Sekretari i Pérgjithshém pér marrjen e masave mbrojtése {é nevojshme pér
parandalimin e pérhapjes sé infeksionit Ié shkaktuar nga COVlD-19 n6 seancé plenare.
IV.Ngaxkohen Shérbimet e Kuvendit pér publikimin e rendit Ié dités [é seancés plenare,
njoftimin e anétaréve 16 Kuvendit me ané té mjeteve 16 komunikimit elektronik si dhe
pérgatitjen e dokumemacionit parlamentar qé do 16 shqynohet‘
V‘ Ky

urdhér hyn né fuqi menjéheré.

KRYETARI

Legjislatura IX
Sesioni VIII

Seancë plenare PUBLIKE
E enjte, 1 korrik 2021, ora 10.00

Rendi i ditës
Në mbështetje të Urdhrit nr. 31, datë 29.6.2021 të Kryetarit të Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, rendi i ditës është si
më poshtë vijon:
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare datë 24.06.2021
(Neni 44, pika 2 e Rregullores)
2. Njoftime
(Neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Raporti i veprimtarisë vjetore të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2020.
(Neni 9 e ligjit nr. 9918/2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë” dhe neni 8 i
ligjit nr. 46/2015 “Për shërbimet postare”, 103 i Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratimin
e projektrezolutës)
Paraqitja e raportit nga kryetari AKEP - jo më shumë se 10 minuta
Shprehet për projektrezolutën komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Pyetje
Zhvillimi i debatit (Nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi
parlamentar ose të paktën 10 deputetë)
Koha e votimit të projektrezolutës
4. Raporti i veprimtarisë vjetore të Entit Rregullator të Ujit për vitin 2020. (Neni 31 e ligjit nr. 8102/1996
“Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit dhe përpunimit të ujërave të
ndotura” dhe neni 103 i Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratimin e projektrezolutës)
Paraqitja e raportit nga kryetari i Komisionit Kombëtar Rregullator të ERRU - jo më shumë se 10 minuta
Shprehet për projektrezolutën komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Pyetje
Zhvillimi i debatit (Nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi
parlamentar ose të paktën 10 deputetë)
Koha e votimit të projektrezolutës
5. Raporti i veprimtarisë vjetore të Entit Rregullator të Energjisë për vitin 2020. (Neni 25 e ligjit nr. 43/2015
“Për sektorin e energjisë”, neni 21 i ligjit 102/2015 “Për gazin natyror” dhe neni 103 i Rregullores,
shumicë e thjeshtë votash për miratimin e projektrezolutës)
Paraqitja e raportit nga kryetari i bordit të ERRE - jo më shumë se 10 minuta
Shprehet për projektrezolutën komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Pyetje
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Zhvillimi i debatit (Nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi
parlamentar ose të paktën 10 deputetë)
Koha e votimit të projektrezolutës
6. Akt normativ nr. 24, datë 16.6.2021 "Për miratimin e tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe
furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Overseas LLC dhe ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin". (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 Ekonominë dhe Financat
Dhënie mendimi komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit
7.

Akt normativ nr. 25, datë 22.6.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008,
“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”. (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 Ekonominë dhe Financat
Dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit

8.

Akt normativ nr. 26, datë 23.6.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.137/2020, “Për buxhetin
e vitit 2021”, të ndryshuar”’. (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 Ekonominë dhe Financat
Dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit

9.

Projektligji “Për krijimin e Autoritetit të Sigurisë Hekurudhore”. (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 Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Dhënie mendimi komisionmi për Integrimin Europian
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit në parim, nen për nen dhe në tërësi

10. Projektligji “Për krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor”. (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 Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Dhënie mendimi komisionmi për Integrimin Europian
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Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit në parim, nen për nen dhe në tërësi
11. Projektligji “Për ndarjen e shoqërisë “Hekurudha shqiptare” sh.a.”. (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 Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Dhënie mendimi komisionmi për Integrimin Europian
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit në parim, nen për nen dhe në tërësi
12. Projektligji “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar të Investigimit të
aksidenteve dhe incidenteve hekurudhore dhe detare”. (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 Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Dhënie mendimi komisionmi për Integrimin Europian
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit në parim, nen për nen dhe në tërësi
13. Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes së garancisë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës
Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), për marrëveshjen e huas, ndërmjet Agjencisë së
Sigurimit të Depozitave dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për linjën e kredisë për
Agjencinë e Sigurimit të Depozitave". (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 Politikën e Jashtme
Dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi
14. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, (Huamarrësi),
përfaqësuar nga ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe KFW Frankfurt AM MAIN (KFW) për
mbështetjen e reformës në sektorin energjetik në Shqipëri - faza I”. (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 Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi
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15. Projektvendim “Për emërimin e anëtarit të Këshillit të Statistikave”. (Neni 78 i Kushtetutës, neni 22 i
ligjit nr. 17/2018 “Për statistikat zyrtare”, i ndryshuar, si dhe neni 55 dhe 111 të Rregullores së
Kuvendit)
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit
16. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (60’).
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