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PROGRAMI I
PUNЁS SЁ KOMISIONIT
Për periudhën 15 qershor – 3 korrik 2020

Data e shqyrtimit nё
komision/ora

E hënë

Komision
pёrgjegjёs/pёr
dhёnie mendimi

Përgjegjës

Ora 1200

16.06.2020
Ora 0900

-Miratim i kalendarit 3-javor të punës së komisionit

Data e
shqyrtimit nё
seancё plenare

Nismёtar

-18.06.2020

KM

-Miratimi në tërësi i projektligjit “Për Policinë e burgjeve”

15.06.2020

E martë

Çёshtja pёr shqyrtim

- Shqyrtimi i projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin
nr.12/2018, “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të
Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për
Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, të
ndryshuar

-

-Seancë dëgjimore me Shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave
të Armatosura, përsa i përket menaxhimit të situate së krijuar nga
Covid-19, angazhimin e forcave të armatosura, cilat kanë qënë
masat e marra, sa ka qënë numri i te infektuarve ne radhet e Forcave
te Armatosura brenda dhe jashtë vendit nëse ka pasur, numri i
testimeve etj
-Seancë dëgjimore me Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë
Kombëtare të Mbrojtjes Civile, në lidhje me angazhimin e
emergjencave civile në ndihmë të familjeve në nevojë gjate

-

periudhës Covid-19 dhe masat e marra nga kjo strukture për t’ju
përgjigjur detyrimeve të saj lidhur kjo edhe me situatën e tërmetit.

E hënë

Për dhënie mendimi

22.06.2020

-Miratim i Aktit Normativ nr. 23, datë 03.06.2020 “Për një shtesë në
ligjin nr. 8668, datë 23.10.2000, “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me
pasaportë për jashtë shtetit”, të ndryshuar””

25.06.2020

KM

Ora 1000
E martë

Pëgjegjës

23.06.2020
Ora 1000

Punë në komision

02.07.2020

KM

-

KM

-

KM

-

KM

-Shqyrtim në tërësi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr. 10.192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe
goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe
krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”,
të ndryshuar””
Përgjegjës

Shqyrtim në parim i projektligjit “Kodi Ajror i Republikës së
Shqipërisë”

Punë në komision
Shqyrtim i projektligjit “Për shtetësinë”.

Përgjegjës
Punë në komision

Pëgjegjës

-Shqyrtim i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.
108/2014, “Për policinë e shtetit”, të ndryshuar””

Punë në komision

Pëgjegjës

Shqyrtim i projektligjit “Për trajtimin financiar të punonjësve të
Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet
e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, pas
ndërprerjes së marrëdhënieve të punës”.

-

KM
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