Kryetari
Tiranë, më 18.02.2021

Nr. 555 prot.

URDHËR
Nr. 10, datë 18.02.2021
PËR MBLEDHJEN E KUVENDIT NË SEANCË PLENARE, DATË 22.02.2021, ORA 10.00
Në mbështetje të nenit 27/1 të Rregullores së Kuvendit, bazuar në kalendarin tre javor të punimeve të
Kuvendit për periudhën 8 - 26 shkurt 2021,
U R D H Ë R O J:
I. Mbledhjen e Kuvendit në seancën plenare të datës 22.02.2021, ora 10:00.
II. Rendi i ditës i seancës plenare është si më poshtë:
Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 15.02.2021.
Njoftime.
Raport për veprimtarinë vjetore të Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian për vitin 2020.
Raport për veprimtarinë vjetore të Aleancës së Grave Deputete për vitin 2020.
Raport mbi punën e Kuvendit me institucionet kushtetuese dhe të krijuara me ligj për vitin 2020.
Projektligj “Për një ndryshim në ligjin nr. 10.081 datë 23.02.2009 “Për liçencat, autorizimet dhe lejet
në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar””.
7. Projektligj “Për miratimin e shtesës së kontratës “Për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të
identitetit dhe të pasaportave elektronike” ndërmjet ministrisë së Brendshme të Republikës së
Shqipërisë dhe Grupimit të Morpho dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të ndërmarrjeve”.
8. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, mbi dhurimin në fushën e shëndetësisë”.
9. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar
nga ministria e Financave dhe Ekonomisë, (Huamarrësi), dhe KFW Frankfurt AM Main (KfW) për
programin e infrastrukturës bashkiake V, në shumën 80 000 000 (tetëdhjetë milionë) euro”.
10. Projektvendim “Për miratimin e planit vjetor 2021 për zbatimin e programit të statistikave zyrtare
2017-2021”.
11. Projektvendim “Për zgjedhjen e 3 anëtarëve të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar”.
12. Projektvendim “Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 71/2020 “Për ngritjen e komisionit të
posaçëm të Kuvendit të Shqipërisë për administrimin e dokumentacionit dhe hartimin e një raporti
përmbledhës dhe informues për gjetjet dhe konkluzionet, që kanë nxjerrë verifikimet e kryera nga
institucionet përkatëse në Shqipëri për çështjet e raportit të anëtarit të Asamblesë Parlamentare të
Këshillit të Europës Dick Marty për bashkëpunimin dhe rolin për të cilin pretendohet se kanë luajtur
përfaqësues politikë shqiptarë ose institucione publike shqiptare, nëpërmjet veprimeve dhe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mosveprimeve, në ndihmë të së ashtuquajturës veprimtari kriminale e drejtuesve të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës në territorin e Republikës së Shqipërisë””.
13. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (60’).
III. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për marrjen e masave mbrojtëse të nevojshme për parandalimin e
përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 në seancë plenare.
IV. Ngarkohen Shërbimet e Kuvendit për publikimin e rendit të ditës të seancës plenare, njoftimin e
anëtarëve të Kuvendit me anë të mjeteve të komunikimit elektronik si dhe përgatitjen e
dokumentacionit parlamentar që do të shqyrtohet.
V. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

Legjislatura IX
Sesioni VIII

Seancë plenare PUBLIKE
E hënë, 22 shkurt 2021, ora 10.00

Rendi i ditës
Në mbështetje të Urdhrit nr. 10, datë 18.2.2021 të Kryetarit të Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, rendi i ditës është si
më poshtë vijon:
1.

Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 15.02.2021
(Neni 44, pika 2 e Rregullores)

2.

Njoftime
(Neni 44, pika 3 e Rregullores)

3.

Raport për veprimtarinë vjetore të Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian për vitin 2020. (Neni 7,
pika 1, germa “g” e ligjit nr. 15/2015 “Për rolin e Kuvendit në procesin e integrimit të Republikës së
Shqipërisë në Bashkimin Europian”)
Paraqet raportin kryetari dhe zëvendëskryetari i KKIE-së
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)

4.

Raport për veprimtarinë vjetore të Aleancës së Grave Deputete për vitin 2020. (Neni 15 Rregullore
“Aleanca e Grave Deputet”)
Paraqet raportin zëvendëskryetarja e Aleancës së Grave Deputete

5.

Raport mbi punën e Kuvendit me institucionet kushtetuese dhe të krijuara me ligj për vitin 2020. (Vendim
nr. 49/2017 “Për krijimin e mekanizmit për monitorimin sistematik të ndjekjes dhe zbatimit të
rekomandimeve të institucioneve të pavarura kushtetuese dhe atyre të krijuara me ligj”, vendim nr.
134/2018 “Për miratimin e manualit të monitorimit vjetor dhe periodik”)
Paraqet raportin Kryetari i Kuvendit

6.

Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 10.081 datë 23.02.2009 “Për liçencat, autorizimet dhe lejet
në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar””. (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 Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi

7.

Projektligji “Për miratimin e shtesës së kontratës “Për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit
dhe të pasaportave elektronike” ndërmjet ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe

Grupimit të Morpho dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të ndërmarrjeve”. (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
Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Sigurinë Kombëtare
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi
8.

Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë
dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, mbi dhurimin në fushën e shëndetësisë”. (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
Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e
Njeriut
Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Politikën e Jashtme
Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Ekonominë dhe Financat
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi

9.

Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga
ministria e Financave dhe Ekonomisë, (Huamarrësi), dhe KFW Frankfurt AM Main (KfW) për
programin e infrastrukturës bashkiake V, në shumën 80 000 000 (tetëdhjetë milionë) euro”. (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
Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e
Njeriut
Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Politikën e Jashtme
Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi

10.

Projektvendim “Për miratimin e planit vjetor 2021 për zbatimin e programit të statistikave zyrtare 20172021”. (Neni 78 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për
miratim)
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit

11.

Projektvendim “Për zgjedhjen e 3 anëtarëve të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar”. (Neni
78 i Kushtetutës, nenet 93 dhe 94 të ligjit nr 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e
Shqipërisë” i ndryshuar”, si dhe nenet 55 dhe 111 të Rregullores së Kuvendit)
Shprehet komisioni përgjegjës për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit

12.

Projektvendim “Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 71/2020 “Për ngritjen e komisionit të
posaçëm të Kuvendit të Shqipërisë për administrimin e dokumentacionit dhe hartimin e një raporti
përmbledhës dhe informues për gjetjet dhe konkluzionet, që kanë nxjerrë verifikimet e kryera nga
institucionet përkatëse në Shqipëri për çështjet e raportit të anëtarit të Asamblesë Parlamentare të
Këshillit të Europës Dick Marty për bashkëpunimin dhe rolin për të cilin pretendohet se kanë luajtur
përfaqësues politikë shqiptarë ose institucione publike shqiptare, nëpërmjet veprimeve dhe
mosveprimeve, në ndihmë të së ashtuquajturës veprimtari kriminale e drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës në territorin e Republikës së Shqipërisë”” (Neni 78 Kushtetutë, nenet 24 dhe 55 Rregullore
Kuvendit)
Koha e votimit

13.

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

