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Miratuar me mirëkuptim në mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve dhe njoftuar në seancë plenare më 22.2.2018
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Çështjet që do të shqyrtohen në komisionet parlamentare dhe në seancat plenare

Nr.

Projektakti

Komision përgjegjës

1.

Projektvendim “Për miratimin e Kodit të Sjelljes së
Deputetëve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë”nismë deputetësh
Depozituar më 4.10.2017
Projektligji “Për ratifikimin e traktatit që themelon
Komunitetin e Transportit”

Këshilli
për
Rregulloren,
Mandatet dhe Imunitetin

2.

3.

4.

Komision dhënie mendimi

Komisioni për Veprimtaritë -Komisioni për Çështjet Ligjore,
Prodhuese, Tregtinë
dhe Administratën Publike dhe të
Mjedisin
Drejtat e Njeriut
-Komisioni
për
Integrimin
Europian
Depozituar më 16.1.2018
-Komisioni për Politikën e Jashtme
Projektligji “Për miratimin e shtesës së kontratës së Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni
për
Veprimtaritë
koncesionit të formës “BOT”(ndërtim, shfrytëzim dhe Financat
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
transferim) të një porti të llojit MBM në PortoRomano, Durrës, miratuar me ligjin nr. 104/2015,
ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë
dhe shoqërisë koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy
Mooring)””
Depozituar më 1.2.2018
Projektvendim “Për ngritjen e komisionit hetimor të
Kuvendit për të kontrolluar ligjshmërinë e veprimeve
administrative të organeve të pushtetit legjislativ apo
ekzekutiv në kultivimin dhe trafikun e lëndëve
narkotike, përfshirë çështjen për të cilën akuzohet ish
ministri i brendshëm, z. Saimir Tahiri, ndërhyrjeve të
këtyre pushteteve në ushtrimin e ndjekjes penale në
mënyrë të pavarur nga organi i prokurorisë në hetimin
penal të këtij rasti, si dhe efektet që kanë ardhur nga
kjo ndërhyrje e paligjshme”
Depozituar më 13.2.2018

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
26.2.2018

26.2.2018

26.2.2018

5.3.2018
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Nr.

Projektakti

5.

Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 9875, datë
14.2.2008, “Për metrologjinë”, të ndryshuar
Depozituar më 9.2.2018
Projektligji “Për strehimin social”

6.

7.

8.

9.

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Komisioni për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Mjedisin
Komisioni për Punën, Çështjet Komisioni
për
Veprimtaritë
Sociale dhe Shëndetësinë
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Komisioni për Çështjet
Administratën Publike
Drejtat e Njeriut
Komisioni për Punën, Çështjet Komisioni për Çështjet
Sociale dhe Shëndetësinë
Administratën Publike
Drejtat e Njeriut

Depozituar më 5.12.2017
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet
Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë,
Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës,
qeverisë së Republikës së Maqedonisë, qeverisë së
Malit të Zi, qeverisë së Republikës së Serbisë dhe
qeverisë së Republikës së Sllovenisë, për ngritjen e
Task-Forcës Mjekësore të Ballkanit”
Depozituar më 9.2.2018
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Komisioni për Punën, Çështjet
Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Sociale dhe Shëndetësinë
qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për
bashkëpunim teknik 2017 për projektin “Zhvillimi i
qëndrueshëm ekonomik dhe rajonal, nxitja e
punësimit dhe arësimi profesional (shtimi i dytë
fondesh)”
Depozituar më 9.2.2018
Mocion me debat me Kryeministrin lidhur me çështjen
e heqjes nga skema e ndihmës ekonomike të mbi 20
mijë familjeve të varfra në gjithë vendin

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
5.3.2018

5.3.2018

Ligjore,
dhe të
Ligjore,
dhe të

5.3.2018

Komisioni për Politikën e Jashtme
Komisioni
për
Sigurinë
Kombëtare
Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut

5.3.2018

Komisioni për Politikën e Jashtme
Komisioni për Ekonominë dhe
Financat
15.3.2018

Depozituar më 20.2.2018
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Nr.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Projektakti

Komision përgjegjës

Komision dhënie mendimi

Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 8417, datë Mbledhje e përbashkët:
21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, -Këshilli për Legjislacionin dhe
të ndryshuar””
Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 15.1.2018
Projektligji "Për një ndryshim në ligjin nr.97/2016 Komisioni për Çështjet Ligjore,
"Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Administratën Publike dhe të
Republikën e Shqipërisë""
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 15.1.2018
Projektligji “Për diasporën”
Komisioni për Politikën e
Jashtme
Depozituar më 16.1.2018
Projektligji “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë” Komisioni për Edukimin dhe Komisioni
Mjetet e Informimit Publik
Europian

Depozituar më 15.12.2017
Projektvendim “Për disa ndryshime në vendimin e Këshilli
për
Rregulloren,
Kuvendit nr. 166, datë 16.12.2004 “Për miratimin e Mandatet dhe Imunitetin
Rregullores së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë”,
të ndryshuar
Depozituar më 12.1.2018
Projektvendim “Për zhvillimin e një referendumi të
përgjithshëm”
Depozituar më 29.9.2017
Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr.125/2013,
“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, të
ndryshuar
Depozituar më 2.11.2017

Punë në
komisione
15.3.2018

15.3.2018

15.3.2018
për

Integrimin

15.3.2018

Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Punë në
komisione

Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni
për
Veprimtaritë
Financat
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Punë në
komisione
Punë në
komisione
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Nr.

Projektakti

Komision përgjegjës

17.

Projektvendim “Për disa ndryshime në vendimin
nr.34, datë 20.5.2010 “Për miratimin e strukturës,
organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të
Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga
Diskriminimi”
Depozituar më 10.11.2017
Projektligji “Për gjuetinë” – nismë deputetësh

Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Komision dhënie mendimi

Komisioni për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë
dhe
Depozituar më 20.9.2017 Mjedisin
Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e Komisioni për Çështjet Ligjore, Komisioni
policisë gjyqësore” (nismë deputeti)
Administratën Publike dhe të Kombëtare
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.9.2017
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Komisioni për Çështjet Ligjore,
nr. 10031, datë 11.12.2008, “Për shërbimin Administratën Publike dhe të
përmbarimor gjyqësor privat”, të ndryshuar
Drejtat e Njeriut
(nismë deputeti)
Depozituar më 22.9.2017
Projektligji “Për profesionin e avokatit në Republikën Komisioni për Çështjet Ligjore,
e Shqipërisë”(nismë deputeti)
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.9.2017
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Komisioni për Çështjet Ligjore,
nr. 10385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në Administratën Publike dhe të
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve” (nismë deputeti)
Drejtat e Njeriut
Depozituar më 22.9.2017
Projektvendim “Për strategjinë e edukimit ligjor të Komisioni për Çështjet Ligjore,
publikut në Republikën e Shqipërisë”
Administratën Publike dhe të
(nismë deputeti)
Drejtat e Njeriut

Punë në
komisione
Punë në
komisione

Punë në
komisione
për

Sigurinë

Punë në
komisione
Punë në
komisione

Punë në
komisione
Punë në
komisione

Punë në
komisione

Depozituar më 22.9.2017
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Nr.

Projektakti

Komision përgjegjës

24.

Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr.9936, datë
26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në
Republikën e Shqipërisë” (nismë deputeti)
Depozituar më 22.9.2017
Projektligji “Për provimin e shtetit për profesionin e
juristit” (nismë deputeti)
Depozituar më 22.9.2017
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin
nr.8331, datë 21.4.1998 “Për ekzekutimin e
vendimeve penale”, i ndryshuar
(nismë deputeti)
Depozituar më 22.9.2017
Projektligji “ Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin
nr.7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, të ndryshuar
(nismë deputeti)
Depozituar më 22.9.2017
Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr.7895, datë
27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i
ndryshuar (nismë deputeti)
Depozituar më 11.10.2017
Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.7895, datë
27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i
ndryshuar – nismë e 37 mijë zgjedhësve

Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut

Punë në
komisione

Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Komisioni për Çështjet Ligjore, Komisioni
Administratën Publike dhe të Kombëtare
Drejtat e Njeriut

Punë në
komisione

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Depozituar më 6.11.2017
Dekrete,
propozime
për
zgjedhje,
emërime/shkarkime, akte normative me fuqinë e ligjit,
çështje të mbartura, raportime vjetore (sipas nenit 26
të Rregullores – futen automatikisht, sapo komisioni
përgjegjës paraqet raportin)
Zbatimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese

Komision dhënie mendimi

Për

Sigurinë

Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Komisioni për Çështjet Ligjore, Komisioni
Administratën Publike dhe të Kombëtare
Drejtat e Njeriut

Punë në
komisione

Punë në
komisione

Punë në
komisione
për

Sigurinë

Punë në
komisione

Komisioni për Çështjet Ligjore, Komisioni
për
Veprimtaritë
Administratën Publike dhe të Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Drejtat e Njeriut
Komisioni
për
Sigurinë
Kombëtare

Punë në
komisione

Këshilli për Legjislacionin
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Rendi i ditës i seancave plenare
E hënë 26.2.2018, ora 10:00

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 22.2.2018 (neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)

3. Projektvendim “Për miratimin e Kodit të Sjelljes së Deputetëve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë” (nenet 73-77, Rregullore, votim
me shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)

4. Projektligji “Për ratifikimin e traktatit që themelon Komunitetin e Transportit” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Integrimin Europian
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
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5. Projektligji “Për miratimin e shtesës së kontratës së koncesionit të formës “BOT”(ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të
llojit MBM në Porto-Romano, Durrës, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe
shoqërisë koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring)”” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)

6. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore)
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta

E hënë 5.3.2018, ora 10:00

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 26.2.2018 (neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Projektvendim “Për ngritjen e komisionit hetimor të Kuvendit për të kontrolluar ligjshmërinë e veprimeve administrative të organeve
të pushtetit legjislativ apo ekzekutiv në kultivimin dhe trafikun e lëndëve narkotike, përfshirë çështjen për të cilën akuzohet ish ministri
i brendshëm, z. Saimir Tahiri, ndërhyrjeve të këtyre pushteteve në ushtrimin e ndjekjes penale në mënyrë të pavarur nga organi i
prokurorisë në hetimin penal të këtij rasti, si dhe efektet që kanë ardhur nga kjo ndërhyrje e paligjshme” (nenet 73-77, Rregullore, neni
8 i ligjit nr. 8891, datë 2.5.2002 “Për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të Kuvendit”, votim me shumicë të thjeshtë)
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
SHËRBIMI I SEANCËS PLENARE
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Koha e votimit

4. Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 9875, datë 14.2.2008, “Për metrologjinë”, të ndryshuar(nenet 73-77, Rregullore, votim me
shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
5. Projektligji “Për strehimin social” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
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 Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)

6. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Këshillit të Ministrave të
Bosnjës dhe Hercegovinës, qeverisë së Republikës së Maqedonisë, qeverisë së Malit të Zi, qeverisë së Republikës së Serbisë dhe
qeverisë së Republikës së Sllovenisë, për ngritjen e Task-Forcës Mjekësore të Ballkanit” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë
absolute)
Pyetje
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 Sigurinë Kombëtare
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
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7. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës
Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim teknik 2017 për projektin “Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe rajonal, nxitja e punësimit
dhe arsimi profesional (shtimi i dytë fondesh)” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë absolute)
Pyetje
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 për nen/në tërësi)

8. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore)
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta
E enjte 15.3.2018, ora 10:00

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 5.3.2018 (neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Mocion me debat me Kryeministrin lidhur me çështjen e heqjes nga skema e ndihmës ekonomike të mbi 20 mijë familjeve të varfra në
gjithë vendin ( nenet 98-99, Rregullore )
Diskutime
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4. Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”” (neni 177 i
Kushtetutës dhe nenet 77/a dhe 77/b të Rregullores, votim me shumicë prej 2/3 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)
Pyetje
Shprehet struktura përgjegjëse : Këshilli për Legjislacionin dhe Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
5. Projektligji "Për një ndryshim në ligjin nr.97/2016 "Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë""
( neni 81/2 i Kushtetutës dhe nenet 73-77 të Rregullores, votim me 3/5 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
6. Projektligji “Për diasporën” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Politikën e Jashtme
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)

7. Projektligji “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë” (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Integrimin Europian
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
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8. Njoftim/miratimi i kalendarit 3 javor të punimeve të Kuvendit për periudhën në vijim (neni 27, pikat 5, 6 të Rregullores, votim me shumicë
të thjeshtë)
9. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore)
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta
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