LEGJISLATURA IX
SESIONI VI

Dokument parlamentar

KALENDARI 3-javor I PUNIMEVE TË KUVENDIT

(Për periudhën 16 prill - 30 prill 2020)

(Miratuar me mirëkuptim në mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve me vendimin nr. 12, datë 10.04.2020 dhe njoftuar
me anë të postës elektronike të Kuvendit)

SHËRBIMI I SEANCËS PLENARE

1

ÇËSHTJET PËR SHQYRTIM NË KOMISIONET PARLAMENTARE

Nr.

1.

2.

Çështjet

Komision përgjegjës

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në Komisioni
ligjin nr. 10.192, datë 3.12.2009, “Për Kombëtare
parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar,
trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera
nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”,
të ndryshuar””.
Depozituar, më 06.02.2020

për

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
-

Komision dhënie mendimi

Sigurinë Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Komisioni për Ekonominë dhe
Financat (shqyrtuar)

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në Komisioni
për
Veprimtaritë
ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
elektrike”, të ndryshuar””.

-

Depozituar, më 06.01.2020
3.

Projektligji “Për prodhimin, transportimin dhe Komisioni
për
Veprimtaritë Komisioni
për
Integrimin
tregtimin e biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Europian (shqyrtuar)
djegëse, të rinovueshme, për transport”.

-

Depozituar, më 04.07.2019
4.

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në Komisioni
ligjin nr. 108/2014, “Për policinë e shtetit”, të Kombëtare
ndryshuar””.

për

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

-

Depozituar, më 06.02.2020
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Nr.

5.

6.

Çështjet

Komision përgjegjës

Projektvendim “Për miratimin e strukturës,
organikës dhe nivelin e pagave për Akademinë e
Shkencave”
Depozituar, më 20.12.2019
Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 7905, datë
21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i
Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar””.

Komisioni për Edukimin dhe
Mjetet e Informimit Publik
Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut

Depozituar, më 13.01.2020
Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.7905,
datë 21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Komisioni për Çështjet Ligjore, Komisioni
Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar””.
Administratën Publike dhe të Kombëtare
Depozituar, më 06.02.2020 Drejtat e Njeriut
7.

8.

9.

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
-

Komision dhënie mendimi

-

për

Sigurinë

Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 7895, Komisioni për Çështjet Ligjore,
datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Administratën Publike dhe të
Shqipërisë”, i ndryshuar””.
Drejtat e Njeriut
Depozituar, më 10.01.2020
Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 7895, datë
27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së
Shqipërisë”, të ndryshuar””.
Depozituar, më 06.02.2020
Projektligji “Për pyjet".
Komisioni
për
Veprimtaritë Komisioni
Depozituar më 10.12.2019 Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Europian

16.04.2020

për

Integrimin

-

Projektligji “Për shërbimet e pagesave”.
Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni
për
Integrimin
Depozituar më 20.12.2019 Financat
Europian
Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut

-
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Nr.

Çështjet

Komision përgjegjës

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
-

Komision dhënie mendimi

10.

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në Komisioni
për
Veprimtaritë Komisioni për Çështjet Ligjore,
ligjin nr. 10.465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Administratën Publike dhe të
veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të
Drejtat e Njeriut
ndryshuar””.
Komisioni për Ekonominë dhe
Depozituar më 24.01.2020
Financat

11.

Projektligji “Për trajtimin financiar të punonjësve Komisioni
të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Kombëtare
Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat
në Ministrinë e Brendshme, pas ndërprerjes së
marrëdhënieve të punës”.
Depozituar më 27.12.2019

12.

Projektligji “Për tregjet financiare të bazuara në Komisioni për Ekonominë dhe
teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”’.
Financat
Depozituar më 27.03.2020

13.

Projektligji “Tregjet e kapitalit””.
Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni
Depozituar më 27.03.2020 Financat
Europian

për

Integrimin

30.04.2020

14.

Projektligji “Për sipërmarrjet e investimeve Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni
kolektive”.
Financat
Europian
Depozituar më 27.03.2020
Komisioni
Prodhuese,
Mjedisin

për

Integrimin

30.04.2020

15.

për

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

Projektligji “Për prokurimet në fushën e mbrojtjes Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni
dhe të sigurisë”’.
Financat
Europian

-

30.04.2020

për Veprimtaritë
Tregtinë
dhe
për

Integrimin

16.04.2020

Depozituar më 17.03.2020
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Nr.

16.

17.

18.

19.

Çështjet

Komision përgjegjës

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
16.04.2020

Komision dhënie mendimi

Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Çështjet Ligjore,
financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Financat
Administratën Publike dhe të
Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kosovës
Drejtat e Njeriut (shqyrtuar)
dhe Komisionit Europian për programin e
Komisioni për Politikën e
veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II
Jashtme (shqyrtuar)
CBC Shqipëri – Kosovë, 2014-2020 alokimet e
Komisioni
për
Integrimin
vitit 2018”’.
Europian
Komisioni
për
Sigurinë
Depozituar më 31.03.2020
Kombëtare
Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes së Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Çështjet Ligjore,
huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Financat
Administratën Publike dhe të
Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim,
Drejtat e Njeriut
për financimin e konektivitetit të rrugëve rajonale
Komisioni për Politikën e
dhe lokale në Shqipëri".
Jashtme
Komisioni për Veprimtaritë
Depozituar më 17.03.2020
Prodhuese,
Tregtinë
dhe
Mjedisin
Akti Normativ me fuqinë e ligjit nr. 11, datë Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Çështjet Ligjore,
27.03.2020 “Për një shtesë në ligjin nr. 9632, datë Financat
Administratën Publike dhe të
30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të
Drejtat e Njeriut
ndryshuar””.
Depozituar më 31.03.2020
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Çështjet Ligjore,
financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Financat
Administratën Publike dhe të
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe
Drejtat e Njeriut
Komisionit Evropian, për programin e veprimit të
bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Maqedoni e
Komisioni për Politikën e
Veriut - Shqipëri 2014 - 2020, alokimet për vitin
Jashtme
2018””.
Komisioni
për
Sigurinë
Depozituar më 31.03.2020
Kombëtare
Komisioni
për
Integrimin
Europian
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Nr.

20.

Çështjet

Komision përgjegjës

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
23.04.2020

Komision dhënie mendimi

Projektligji “Për ratifikimin e protokollit 6 shtesë Komisioni
për
Veprimtaritë
të marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
marrëveshjen e tregtisë së lirë të Evropës
Qendrore”.
Depozituar më 31.03.2020

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

për

Politikën

e

21.

Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes për Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Çështjet Ligjore,
një hua shtesë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë Financat
Administratën Publike dhe të
dhe fondit të Kuvajtit për zhvillimin ekonomik
Drejtat e Njeriut
arab për financimin e projektit të rehabilitimit të
Komisioni për Politikën e
rrugës së lumit të Vlorës””.
Jashtme
Depozituar më 31.03.2020
Komisioni për Veprimtaritë
Prodhuese,
Tregtinë
dhe
Mjedisin

23.04.2020

22.

Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 12, datë Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Çështjet Ligjore,
2.4.2020 “Për një shtesë në aktin normativ nr. 3, Financat
Administratën Publike dhe të
datë 15.03.2020 të Këshillit të Ministrave “Për
Drejtat e Njeriut
marrjen e masave të veçanta administrative gjatë
kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të
shkaktuar nga COVID-19” të ndryshuar””.
Depozituar më 3.04.2020

16.04.2020

23.

Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 13, datë Komisioni për Çështjet Ligjore,
02.04.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në Administratën Publike dhe të
fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor Drejtat e Njeriut
gjyqësor, ndërmjetësimit dhe administrimit të
procedurave të falimentimit gjatë kohëzgjatjes së
gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID19”.
Depozituar më 3.04.2020

16.04.2020
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Nr.

24.

25.

Çështjet
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes
ndërmjet, Këshillit të Ministrave të Republikës së
Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Francës,
në lidhje me themelimin dhe ushtrimin e
aktivitetit të Agjencisë Franceze të Zhvillimit, të
PROPARCO dhe të EXPERTISE FRANCE në
Shqipëri”.
Depozituar më 3.04.2020
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së
financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë,
Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit
Evropian, për programin e veprimit të
bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mal i Zi Shqipëri, alokimet e vitit 2018”.
Depozituar më 2.04.2020

Komision përgjegjës

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
23.04.2020

Komision dhënie mendimi

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

për

Politikën

e

Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Çështjet Ligjore,
Financat
Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Komisioni
Jashtme
Komisioni
Kombëtare
Komisioni
Europian

për
për
për

Politikën

16.04.2020

e

Sigurinë
Integrimin

26.

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në Komisioni
për
Veprimtaritë
ligjin nr. 64, datë 31.5.2012, “Për peshkimin” të Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
ndryshuar”.
Depozituar më 2.04.2020

23.04.2020

27.

Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni për Çështjet Ligjore,
bashkëpunimit financiar ushtarak, ndërmjet Financat
Administratën Publike dhe të
Këshillit të Ministrave të Republikës së
Drejtat e Njeriut
Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë,
dhe të protokollit zbatues në lidhje me asistencën
Komisioni për Politikën e
financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të
Jashtme
Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së
Republikës së Turqisë”.
Komisioni
për
Sigurinë
Depozituar më 2.04.2020
Kombëtare

23.04.2020
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Nr.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Çështjet

Komision përgjegjës

Projektvendim “Për miratimin e strukturës, dhe
numrit të punonjësve të Zyrës së Inspektorit të
Lartë të Drejtësisë””.
Depozituar më 6.03.2020
Projektligji "Për disa ndryshime dhe shtesa në
ligjin nr. 9587, datë 20.7.2006, “Për mbrojtjen e
biodiversitetit”, të ndryshuar””.
Depozituar më 17.03.2020
Projektligji "Për disa ndryshime dhe shtesa në
ligjin nr. 9870, datë 4.2.2008, “Për
standardizimin”, të ndryshuar””.
Depozituar më 17.03.2020
Projektligji “Për ratifikimin e protokollit 6 shtesë
të marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në
marrëveshjen e tregtisë së lirë të Evropës
Qendrore”.
Depozituar më 31.03.2020

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

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në
ligjin nr. 64, datë 31.5.2012, “Për peshkimin” të
ndryshuar”.
Depozituar më 02.04.2020
Projektligj "Për aktivitetet e turizmit detar".
Depozituar më 19.03.2020

Komisioni
për
Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Projektvendim “Për disa shtesa në vendimin nr.
166, datë 16.12.2004 “”Rregullorja e Kuvendit të
Shqipërisë”” të ndryshuar””.
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

Këshilli për Rregulloren, Mandatet
dhe Imunitetin

Data e
shqyrtimit
në seancë
plenare
-

Komision dhënie mendimi

Komisioni për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Komisioni
Europian

për

Integrimin

23.04.2020

Komisioni për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

23.04.2020

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

23.04.2020

Komisioni
Jashtme

Komisioni për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

për

Politikën

e

23.04.2020

Komisioni
Kombëtare

Komisioni për Ekonominë dhe Komisioni
Financat
Prodhuese,
Mjedisin

për

Sigurinë

23.04.2020

16.04.2020
për Veprimtaritë
Tregtinë
dhe
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ligjin nr. 104/2015, ndërmjet Ministrisë së
Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërisë
koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy
Mooring)”, të ndryshuar”,

________ SEANCA PLENARE _______
E enjte, datë 16 prill 2020, ora 10:00
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 05.03.2020
(Neni 44, pika 2 e Rregullores).
2. Njoftimi i çështjeve të depozituara në Kuvend për shqyrtim
(Neni 44, pika 3 e Rregullores).
3. Projektvendim “Për disa shtesa në vendimin nr. 166, datë 16.12.2004 “”Rregullorja e Kuvendit të Shqipërisë”” të
ndryshuar””. (Neni 75 i Kushtetutës dhe neni 55, nenet 73-77, nenet 13 dhe 117 të Rregullores, shumicë absolute votash për miratim)
Shprehet Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen për nen dhe në tërësi.
4. Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 2, datë 11.03.2020 të Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.
15/2016 ”Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”.
(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.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Sigurinë Kombëtare.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
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Koha e votimit.
5. Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta
administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”.
(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.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit.
6. Akti Normativ me fuqinë e ligjit nr. 4, datë 16.03.2020 “Për disa shtesa në Aktin normativ me fuqinë e ligjit nr. 3, datë
15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së
infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”.
(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.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit.
7. Akti Normativ me fuqinë e ligjit nr. 5, datë 17.03.2020 “Për një shtesë në Aktin normativ me fuqinë e ligjit nr. 3, datë 15.3.2020,
të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të
shkaktuar nga COVID-19”.
(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.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit.
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8. Akti Normativ me fuqinë e ligjit nr. 6, datë 21.03.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 88/2019 “Për buxhetin e
vitit 2020”.
(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
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit.
9. Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 7, datë 23.03.2020 “Për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve””.
(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.Shprehet për dhënie mendimi
Komisioni për dhënie mendimi Komisioni për Sigurinë Kombëtare
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit.
10. Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 8, datë 24.03.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në aktin normativ me fuqinë e ligjit nr.
3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës
së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”.
(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.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit.
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11. Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 9, datë 25.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në fushë e veprimtarisë gjyqësore,
gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19””.
(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.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit.
12. Akti Normativ me fuqinë e ligjit nr. 10, datë 26.03.2020 “Për një ndryshim në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi
të ardhurat” 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
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit.
13. Akti Normativ me fuqinë e ligjit nr. 11, datë 27.03.2020 “Për një shtesë në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e
taksave vendore”, 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
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit.
14. Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 12, datë 2.4.2020 “Për një shtesë në aktin normativ nr. 3, datë 15.03.2020 të Këshillit të
Ministrave “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga
COVID-19” të ndryshuar””.
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(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
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit.
15. Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 13, datë 02.04.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë së shërbimit
përmbarimor gjyqësor, ndërmjetësimit dhe administrimit të procedurave të falimentimit gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së
epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”.
(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.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit.
16. Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar””.
(nismë deputetësh)
Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar””. (nismë
KM)
(Neni 81 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e cilësuar votash për miratim)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nën, tërësi.
17. Projektligji “Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”’.
(Neni 78 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
Pyetje
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Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Integrimin Europian
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
18. Dekret nr. 11.457, datë 26.03.2020 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve
kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë””.
(Neni 85 i Kushtetutës dhe nenet 86 dhe 73-74 të Rregullores, dekreti e humb fuqinë e tij kur për të votojnë shumica e të gjithë
anëtarëve të Kuvendit)
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit.
19. Dekret nr. 11.456, datë 26.03.2020 “Për kthimin e ligjit nr. 18/2020 “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 1,
datë 31.01.2020 të Këshillit të Ministrave “Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit
të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publike””.
(Neni 85 i Kushtetutës dhe nenet 86 dhe 73-74 të Rregullores, dekreti e humb fuqinë e tij kur për të votojnë shumica e të gjithë
anëtarëve të Kuvendit)
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit.
20. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë,
Republikës së Kosovës dhe Komisionit Europian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II CBC Shqipëri
– Kosovë, 2014-2020 alokimet e vitit 2018”’.
(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
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Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Sigurinë Kombëtare
Shprehet komisioni për Integrimin Europian
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
21. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Malit të Zi dhe
Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mal i Zi - Shqipëri, alokimet e vitit
2018”.
(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 komisioni për Integrimin Europian
Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Sigurinë Kombëtare
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
22. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Maqedonisë
së Veriut dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Maqedoni e Veriut Shqipëri 2014 - 2020, alokimet për vitin 2018””.
(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 Sigurinë Kombëtare
Shprehet komisioni për Integrimin Europian
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
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23. Projektvendim ”Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së komisionit hetimor “Për të kontrolluar ligjshmërinë e veprimeve të
kryera nga ana e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, në kuadër të ushtrimit të kompetencave të tij lidhur me zhvillimin e
zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore si dhe për të kontrolluar e ligjshmërinë e veprimeve dhe procedurës të ndjekur
nga Presidenti i Republikës në kuadër të emërimit të gjyqtarëve kushtetues”” ngritur me vendimin nr. 84/2019 të Kuvendit””.
(Neni 78 - Kushtetutë dhe neni 55 Rregullore, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
Koha e votimit.
24. Projektvendim “Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së komisionit të posaçëm parlamentar për realizimin e reformës
zgjedhore” ngritur me vendimin nr. 102/2017 të Kuvendit.
(Neni 78 - Kushtetutë dhe neni 55 Rregullore, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
Koha e votimit.

E enjte, datë 23 prill 2020, ora 10:00

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 16.04.2020
(Neni 44, pika 2 e Rregullores).
2. Njoftimi i çështjeve të depozituara në Kuvend për shqyrtim
(Neni 44, pika 3 e Rregullores).
3. Projektligji "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9870, datë 4.2.2008, “Për standardizimin”, 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 Veprimtaritë Prodhuese, tregtinë dhe Mjedisin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
4. Projektligji "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9587, datë 20.7.2006, “Për mbrojtjen e biodiversitetit”, të
ndryshuar””.
(Neni 78 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
SHËRBIMI I SEANCËS PLENARE

16

Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, tregtinë dhe Mjedisin
Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Integrimin Europian
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
5. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 64, datë 31.5.2012, “Për peshkimin” 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 Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
6. Projektligj "Për aktivitetet e turizmit detar".
(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
Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Sigurinë Kombëtare
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
7. Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për
Rindërtim dhe Zhvillim, për financimin e konektivitetit të rrugëve rajonale dhe lokale në Shqipëri"
(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
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Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, tregtinë dhe Mjedisin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
8. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit financiar ushtarak, ndërmjet Këshillit të Ministrave të
Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë, dhe të protokollit zbatues në lidhje me asistencën financiare,
ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë”.
(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 Sigurinë Kombëtare
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
9. Projektligji “Për ratifikimin e protokollit 6 shtesë të marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në marrëveshjen e tregtisë së
lirë të Evropës Qendrore”.
(Neni 121 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë absolute votash për miratim)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
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 Politikën e Jashtme
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
10. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes për një hua shtesë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe fondit të Kuvajtit
për zhvillimin ekonomik arab për financimin e projektit të rehabilitimit të rrugës së lumit të Vlorës””.
(Neni 121 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë absolute votash për miratim)
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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 komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
11. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet, Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së
Republikës së Francës, në lidhje me themelimin dhe ushtrimin e aktivitetit të Agjencisë Franceze të Zhvillimit, të PROPARCO
dhe të EXPERTISE FRANCE në Shqipëri”.
(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
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.

E enjte, datë 30 prill 2020, ora 10:00

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 23.04.2020
(Neni 44, pika 2 e Rregullores).
2. Njoftimi i çështjeve të depozituara në Kuvend për shqyrtim
(Neni 44, pika 3 e Rregullores).
3. Raporti i veprimtarisë vjetore të Entit Rregullator i Ujit për vitin 2019
(Neni 78 i Kushtetutës, nenet 55 dhe 103 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
Titullari paraqet raportin – jo më shumë se 20 minuta.
SHËRBIMI I SEANCËS PLENARE

19

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 Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin
2019.
(Neni 78 i Kushtetutës, nenet 55 dhe 103 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
Titullari paraqet raportin – jo më shumë se 20 minuta.
Shprehet për projektrezolutën komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
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.

Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10.448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar””.
(Neni 78 - Kushtetutë dhe nenet 55 dhe 73-77 Rregullore, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
Pyetje
Shprehet nismëtari
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Relator: Besnik Baraj
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)

6. Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10.431, datë 9.6.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar””.
(Neni 78 - Kushtetutë dhe nenet 55 dhe 73-77 Rregullore, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
Pyetje
Shprehet nismëtari
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Relator: Besnik Baraj
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
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7. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7643, datë 2.12.1992, “Për inspektimin sanitar”, të ndryshuar””.

(Neni 78 - Kushtetutë dhe nenet 55 dhe 73-77 Rregullore, 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 për nen/në tërësi)
8. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për
Rindërtim dhe Zhvillim, për politikën për zhvillim për aksesin e barabartë gjinor në mundësitë ekonomike”.
(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 Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
9. Projektligji “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”’.
(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, tërësi.
10. Projektligji “Tregjet e kapitalit””.
(Neni 78 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
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Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Integrimin Europian
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
11. Projektligji “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”.
(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 Integrimin Europian
Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
12. 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)”, 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 Ekonominë dhe Financat
Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
13.Projektvendim “Për emërimin e një anëtari të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit” - Janë
mbështetur dy kandidatura nga mazhoranca dhe opozita parlamentare.
(Neni nenet 55, 60 dhe 111 të Rregullores, votim i fshehtë, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Koha e votimit
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