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kalendarI
I
PUNËS SË KOMISIONIT
(Për periudhën 18 prill – 6 maj 2022)

Data e
shqyrtimit në
Komision

Komision
përgjegjës

Çështjet për shqyrtim në komision

Data e shqyrtimit në
seancë plenare

Nisma

-

-

21.04.2022

KM

12.05.2022

KM

Komision për
dhënie mendimi

14.4.2022
Ora
12.30

19.04.2022
Ora
11.00

-

Miratimi i procesverbaleve të datave 2.02.2022, 21.02.2022 dhe
28.02.2022.
Miratimi i kalendarit të punës së Komisionit për periudhën 18 maj –
6 maj 2022.

Komision
përgjegjës

Shqyrtimi i Aktit normativ nr. 6, datë 18.3.2022 “Për miratimin e disa
ndryshimeve të nënshkruara (amendimi i tretë) në marrëveshjen për
prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Export B.V. dhe
Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit
të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik, miratuar me
aktin normativ nr. 3, datë 18.1.2021, të Këshillit të Ministrave, të
ndryshuar.

https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/55715
Relator: Zheni Gjergji
19.04.2022
Ora
12.00

Shqyrtimi në parim i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes së
huas, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe
Agjencisë franceze për zhvillim, për një hua të bazuar në politika për

Komision për
dhënie
mendimi
26.04.2022
Ora
11.30

26.04.2022
Ora
12.30

-

Komision për
dhënie
mendimi

mbështetjen e barazisë gjinore në aksesin ndaj mundësive ekonomike në
Shqipëri".
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/55706
Relator: Mirela Pitushi
Në kuadër të ditës botërore të sigurisë dhe shëndetit në punë, Komisioni
zhvillon seancë dëgjimore publike me institucionet publike lidhur me
kërkesën e ardhur në komision nga Qendra për të Drejtat në Punë.
Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas,
ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe
Agjencisë franceze për zhvillim, për një hua të bazuar në politika për
mbështetjen e barazisë gjinore në aksesin ndaj mundësive ekonomike në
Shqipëri".

-

-

12.05.2022

KM

https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/55706
Relator: Mirela Pitushi
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