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PROGRAMI I TRANSPARENCËS  

KUVENDI I SHQIPËRISË 

Kategoritë e informacionit që 

bëhen  publik  pa kërkesë 
Baza ligjore Afati kohor për publikim 

Mënyra  

e  

publikimit 

Struktura 

përgjegjëse 

Strukturat organizative: 

- Byroja e Kuvendit 

- Sekretariatet 

- Konferenca e Kryetarëve 

- Komisionet e përhershme 

- Nënkomisionet 

- Grupet parlamentare 

- Deputetë të pavaruar 

- Kryesitë e grupeve 

parlamentare 

- Këshillat 

- Komisionet hetimore 

- Komisionet e posaçme 

Funksionet dhe detyrat: 
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SHËRBIME PËR 

PUBLIKUN 

Shërbimi i Seancës 

Plenare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shërbimi i Seancës 

Plenare 

Dokumente: 

- Ligje 

- Vendime 

- Rezoluta 

- Deklarata 

- Kodi sjelljes deputetëve 

- Manuale 

- Dokumente te tjera 

parlamentare 

- Dokumente politikash etj.  
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Kategoritë e informacionit që 

bëhen  publik  pa kërkesë 
Baza ligjore Afati kohor për publikim 

Mënyra  

e  

publikimit 

Struktura 

përgjegjëse 

 

Procedurat që duhen ndjekur për 

të bërë një kërkesë për 

informim, adresën postare dhe 

elektronike për depozitimin e 

kërkesave për informim, si dhe 

procedurat e ankimit të vendimit 

përkatës. 
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Shërbimi  

i Marrëdhënieve me 

Publikun  

Të dhëna për vendndodhjen e 

zyrave të Kuvendit të Shqipërisë,  

orari i punës,  

emri dhe kontaktet  

e koordinatorit për të drejtën e 

informimit.  
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SHËRBIME PËR 

PUBLIKUN 

 

Shërbimi  

i Marrëdhënieve me 

Publikun  

Të dhëna për: 

- Arsimin, kualifikimet dhe 

pagat e funksionarëve të cilët 

kanë detyrimin për deklarim 

të pasurisë. 

- Strukturat e pagave për 

nëpunësit e tjerë të 

administratës. 

- Procedura e zgjedhjes,  

kompetencave dhe detyrave të 

funksionarëve të lartë dhe 

procedura e ndjekjes për marrjen 

e vendimeve. 
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Kategoritë e informacionit që 

bëhen  publik  pa kërkesë 
Baza ligjore Afati kohor për publikim 

Mënyra  

e  

publikimit 

Struktura 

përgjegjëse 

Mekanizmat monitorues: 

- Raporte  auditimi nga 

KLSH; 

- Dokumente me tregues të 

performancës së Kuvendit.  
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Raporti vjetor 
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Shërbimi i Financës 

Të dhëna për: 

- Buxheti dhe plani 

shpenzimeve në vite; 

- Raport vjetor për zbatimin e 

buxhetit të shtetit 
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ADMINISTRATA 

 

Shërbimi i Financës 

Informacion për procedurat e 

prokurimit: 

- Listën e kontratave të 

lidhura; 

- Shumën e kontraktuar; 

- Palët kontraktuese dhe 

përshkrimin e shërbimeve 

/mallrave të kontraktuara; 

- Zbatimi/monitorimi i 

kontratave të lidhura. 
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ADMINISTRATA/ 

Njoftime për 

prokurime publike 
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Shërbimi  

i Prokurimeve 

 

 

 

 

 

Shërbimi  

i Prokurimeve 

 

Mekanizmat npm të cilave 

publiku paraqet mendimet e tij: 

- Manuali për pjesëmarrjen e 

publikut në vendimmarrje. 
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Kategoritë e informacionit që 

bëhen  publik  pa kërkesë 
Baza ligjore Afati kohor për publikim 

Mënyra  

e  

publikimit 

Struktura 

përgjegjëse 

 

Sistemi që përdor Kuvendi në 

mbajtjen e dokumentacionit 

parlamentar. 
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Zyra e Protokollit 

dhe Zyra e Arkivës. 

 

Regjistri i kërkesave dhe 

përgjigjeve. 
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Shërbimi  

i Marrëdhënieve me 

Publikun 

Informacione dhe dokumente që 

kërkohen shpesh: 

- Kalendari punimeve; 

- Rendi i ditës; 

- Programe pune; 

- Akte të miratuara, 

- Projektakte; 

- Veprimtari të Kryetarit të 

Kuvendit; 

- Veprimtari në organet 

parlamentare; 

- Përbërja e organeve të 

Kuvendit; 

- Procesverbale etj 
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KUVENDI NË 

SEANCË 

PLENARE 

DOKUMENTE 

PARLAMENTARE 

AKTUALITET 

KOMISIONET 

 

Shërbimi  

i Marrëdhënieve me 

Publikun 

Informacione të tjera  të 

dobishme. 

- Jetëshkrime; 

- Statistika; 

- Botime; etj 
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