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Çështja  

Nismëtari/  

Data e 

depozitimit 

 

Komision përgjegjës 

 

Komision dhënie mendimi 

Shqyrtimi 

në seancë 

plenare 

          Nisma të Këshillit të Ministrave 

1. Projektligj “Për disa ndryshime dhe 

shtesa në ligjin nr. 10.193, datë 

3.12.2009 “Për marrëdhëniet 

juridiksionale me autoritetet e huaja në 

çështjet penale” të ndryshuar”” 

 

Këshilli i 

Ministrave 

11.01.2021 

 

Komisioni për Çështjet 

Ligjore, Administratën 

Publike dhe të Drejtat e 

Njeriut 

(Shqyrtuar) 

 

 7 korrik 

2021 

Ora 10.00 

2. Projektligj “Për disa ndryshime dhe 

shtesa në ligjin nr. 9947, datë 7.7.2008 

“Për pronësinë industriale” të 

ndryshuar”” 

 

Këshilli i 

Ministrave 

22.12.2020 

 

Komisioni për 

Veprimtaritë Prodhuese, 

Tregtinë dhe Mjedisin 

(Shqyrtuar) 

Komisioni për Integrimin Europian 

(Shqyrtuar) 

7 korrik 

2021 

Ora 10.00 

KANDIDATURA NË INSTITUCIONE TË KRIJUARA ME LIGJ 

3. Dekret nr. 11.762, datë 5.10.2020 “Për 

propozimin Kuvendit të Shqipërisë të 

kandidaturave për anëtarë të Komisionit 

të Konkurrencës në Autoritetin e 

Konkurrencës”. 

Presidenti i 

Republikës 

5.10.2020 

Komisioni për Ekonominë 

dhe Financat  

 - 

4. 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. 

Grup deputetësh  

21.05.2019 

dhe 

07.11.2019 

 

Komisioni për Çështjet 

Ligjore, Administratën 

Publike dhe të Drejtat e 

Njeriut  

(Shqyrtuar) 

 - 

5. Projektvendim “Për zgjedhjen e kryetarit 

të Autoritetit të Mediave Audiovizive”. 

 

Kuvendi/ 

Komisioni për 

Edukimin dhe 

Mjetet e 

Informimit 

Publik 

23.06.2021 

Komisioni për Edukimin 

dhe Mjetet e Informimit 

Publik 

(Shqyrtuar) 

 7 korrik 

2021 

Ora 10.00 
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Çështja  

Nismëtari/  

Data e 

depozitimit 

 

Komision përgjegjës 

 

Komision dhënie mendimi 

Shqyrtimi 

në seancë 

plenare 

6. Projektvendim “Për zgjedhjen e 

anëtarëve zëvendësues për pozicionet 

Komisioner të Komisionit të Pavarur të 

Kualifikimit dhe Komisioner Publik”. 

Komisioni ad 

hoc i ngritur 

me vendimin 

nr. 60/2021 të 

Kuvendit datë 

24.06.2021 

Komisioni ad hoc  7 korrik 

2021 

Ora 10.00 

RAPORTE VJETORE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE & TË KRIJUARA ME LIGJ 

7. Raport i veprimtarisë vjetore të Avokatit 

të Popullit për vitin 2020. 

 

 

 

KLSH 

30.04.2021 

Komisioni për Çështjet 

Ligjore, Administratën 

Publike dhe të Drejtat e 

Njeriut  

(Shqyrtuar) 

 

 7 korrik 

2021 

Ora 10.00 

8. Raport i veprimtarisë vjetore të 

Departamentit të Administratës Publike 

për vitin 2020. 

 

 

 

DAP 

03.06.2021 

Komisioni për Çështjet 

Ligjore, Administratën 

Publike dhe të Drejtat e 

Njeriut  

(Shqyrtuar) 

 7 korrik 

2021 

Ora 10.00 

9. Raport i veprimtarisë vjetore të  Institutit 

të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e 

Komunizmit në Shqipëri për  vitin 2020. 

 

 

ISKPKSH 

25.03.2021 

Komisioni për Çështjet 

Ligjore, Administratën 

Publike dhe të Drejtat e 

Njeriut  

(Shqyrtuar) 

 

 7 korrik 

2021 

Ora 10.00 

DEKRETE PËR RISHQYRTIM LIGJI 

10. Dekret i Presidentit të Republikës nr. 

11.413, datë 11.01.2020, “Për kthimin e 

ligjit nr. 91/2019, “Për disa ndryshime 

Presidenti i 

Republikës 

 

Komisioni për Edukimin 

dhe Mjetet e Informimit 

Publik 

 - 
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dhe shtesa në ligjin nr. 97/2013 “Për 

mediat audiovizive në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar””. (Për votim) 

13.01.2020 

 

(Ngritur grup pune në 

komision për opinionet e 

ardhura nga Komisioni 

Venecias) 

 

 

 

                                                                             SEANCË PLENARE 

E mërkurë, datë 7 korrik 2021, ora 10:00 
 

 

1. Fjala e Kryetarit të Kuvendit për veprimtarinë e Kuvendit në legjislaturën e IX 2017-2021 

  

2. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare datë 1.07.2021  

(Neni 44, pika 2 e Rregullores) 
 

3. Njoftime  

(Neni 44, pika 3 e Rregullores) 

 

3. Raport i veprimtarisë së Avokatit të Popullit për vitit 2020. (Neni 63 i kushtetutës, neni 26 i ligjit nr. 8454, datë 04.02.1999 “Për Avokatin e 

Popullit” të ndryshuar”” dhe neni 103 i Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratimin e projektrezolutës)  

Paraqitja e raportit nga Avokati i Popullit - jo më shumë se 10 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 

 

 

4. Raport i veprimtarisë së Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri për vitit 2020. (Neni 11 i ligjit nr. 10 242, 

datë 25.2.2010 “Për Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri” dhe neni 103 i Rregullores, shumicë e thjeshtë votash 

për miratimin e projektrezolutës)  

Paraqitja e raportit nga drejtori ekzekutiv i ISKPKSH - jo më shumë se 10 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) 

https://www.parlament.al/Kerkese/Details/1198
https://www.parlament.al/Projekte/PPPDetails/1767
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Koha e votimit të projektrezolutës 
 

5. Raporti i veprimtarisë vjetore të Departamentit të Administratës Publike për vitin 2020. (neni 6, germa “c” e ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin 

civil” të ndryshuar”” si dhe neni 103 i Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratimin e projektrezolutës)  

Paraqitja e raportit nga drejtori i DAP - jo më shumë se 10 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 

 

       6. Projektligj “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9947, datë 7.7.2008 "Për pronësinë industriale" 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 

Dhënie mendimi komisioni për Integrimin Europian 

Diskutime  

(Shprehen grupet parlamentare)  

Koha e votimit në parim, nen për nen dhe në tërësi 

 

 

      7. Projektligj "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10193, datë 3.12.2009, “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në 

çështjet penale”, 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 Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut 

Diskutime  

(Shprehen grupet parlamentare)  

Koha e votimit në parim, nen për nen dhe në tërësi 
 

      8. Projektvendim “Për zgjedhjen e kryetarit të Autoritetit të Mediave Audiovizive”. (Neni 78 i Kushtetutës, neni 10, pika 3, shkronja “ç” e ligjit nr. 

97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe neni 55 dhe 111 të Rregullores së Kuvendit) 

Shprehet komisioni përgjegjës për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik 

Diskutime  

(Shprehen grupet parlamentare)  
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Koha e votimit  

 

9. Projektvendim “Për zgjedhjen e anëtarëve zëvendësues për pozicionet Komisioner të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisioner 

Publik”. (Neni C, pika 12, e Aneksit të Kushtetutës, të neneve 10, pika 10, dhe 11, pika 1, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 17, pikat 2 dhe 8, të vendimit të Kuvendit nr. 40/2017 “Për procedurat parlamentare për 

funksionimin e komisioneve ad hoc dhe realizimin e procesit të votimit, sipas ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve 

në Republikën e Shqipërisë”, votim i fshehtë, shumicë e cilësuar për miratim: 3/5 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit ) 

Shprehet komisioni ad hoc i ngritur me vendimin nr. 60/2021 të Kuvendit 

Diskutime  

(Shprehen grupet parlamentare)  

Koha e votimit 

 

   10. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (60’) 


