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Rregullorja e Kuvendit të Shqipërisë është miratuar në vitin 1998. Ndryshimet që kanë 
ndodhur gjatë kësaj periudhe pasqyrohen edhe në veprimtarinë e Kuvendit. Kuvendi 
është kthyer në institucionin më të rëndësishëm të zhvillimit të jetës politike të vëndit. 
Veprimtaria legjislative është bërë motori i procesit të konsolidimit të innstitucioneve të 
shtetit dhe të procesit të integrimit euroatlantik. Tashmë Kuvendi ka krijuar përvojën e tij 
që duhet të mbahet më mirë parasysh në përmirësimin e menyrës së organizimit dhe të 
funksionimit të tij, natyrisht duke e ballafaquar edhe me praktikat e parlamenteve të 
vëndeve të tjera. Është koha që Kuvendi i Shqipërisë duhet të hedhi një hap tjetër të 
rëndësishëm në rrugën e tij të konsolidimit dhe të modernizimit të mëtejshëm. Në këtë 
artikull jam përpjekur të paraqes disa propozime që lidhen me ndryshime të 
rëndësishme që duhen bërë në Rregulloren e Kuvendit. 
 
1. Organet Drejtuese të Kuvendit 
 
Në tekstet kushtetuese dhe në rregulloret e funksionimit të parlamenteve cështja e parë 
që rregullohet është ajo e organeve  drejtuese të parlamentit. Në Kushtetutën e 
Shqipërisë  kjo cështje rregullohet në nenin 75 dhe në nenin 76: 
 

Neni 76  
1. Kryetari kryeson debatin, drejton punimet, siguron respektimin e të drejtave të 
Kuvendit dhe të anëtarëve të tij, si dhe përfaqëson Kuvendin në marrëdhëniet me të 
tjerët.  
2. Nëpunësi më i lartë civil i Kuvendit është sekretari i përgjithshëm.  
3. Shërbimet e tjera të nevojshme për funksionimin e Kuvendit kryhen nga nëpunës të 
tjerë, siç përcaktohet në rregulloren e brendshme 

 
Neni 75, pika 2 

2. Kuvendi organizohet dhe funksionon sipas rregullores së miratuar nga shumica e të 
gjithë anëtarëve.  

 
Në Rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë, në « Kreu II Kryetari i Kuvendit » përcaktohen 
detyrat dhe kompetencat e Kryetarit të Kuvendit dhe si organe ndihmëse të Kryetarit 
përcaktohet Byroja e Kuvendit dhe Sekretaria.  
 
Byroja e Kuvendit (neni 10 i rregullores) përbëhet nga Kryetari, dy zëvëndës kryetarët 
dhe kryetarët e grupeve parlamentare. Ajo « organizon mbledhje javore për veprimtarinë 
e Kuvendit dhe për probleme të tjera që mund të dalin ». Në nenet 39,40, 42 përcaktohet 
që Byroja e Kuvendit përcakton programin e punimeve, kalendarin e punimeve dhe 
rendin ditës. Ajo mblidhet gjithashtu për të përcaktuar rregulla proceduriale për zhvillimin 
e debateve parlamentare. Byroja e Kuvendit nuk ushtron kompetencat që zakonisht 
kanë byrotë e parlamenteve në vëndet e tjera.  
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Dispozitat kushtetuese mesa duket nuk përcaktojnë në mënyrë të plotë organet 
drejtuese të Kuvendit  dhe me pikën 2 të nenit 75 i delegohet Rregullores së Kuvendit të 
përcaktojë mënyrën se si do të organizohet dhe do të funksionojë Kuvendi. Rregullorja e 
Kuvendit njeh si organ drejtues të vetëm Kryetarin, pasi kompetencat e Byrosë 
kufizohen kryesisht në programin dhe kalendarin e punimeve dhe në mbarëvajtjen e 
seancës plenare. Cështjet që lidhen me drejtimin dhe funksionimin e Kuvendit janë 
shumë më tepër se ato që janë, sipas Rregullores, në kompetencën e Kryetarit, të 
Byrosë së Kuvendit apo të Sekretarit të Përgjithshëm.  
 
Funksionimi i parlamenteve, në dallim nga funksionimi i strukturave të pushtetit 
ekzekutiv, kërkon ndërthurjen e një sërë kompetencave të drejtimit të strukturave 
legjislative parlamentare dhe strukturave të shërbimeve. Ndarja e kompetencave të 
drejtimit të strukturave legjislative dhe të strukturave të shërbimit midis Kryetarit të 
Kuvendit dhe Sekretarit të Përgjithshëm ul efektivitetin e funksionimit në tërësi të vetë 
Kuvendit  
 
Në të drejtën parlamentare dhe në përvojën e parlamenteve të shumë vëndeve, 
pamvarësisht nga specifikat e tyre, është e gjithëpranuar që drejtimi i veprimtarisë dhe 
funksionimi i parlamenteve, përvec Kryetarit të Parlamentit, realizohet nga një organ 
kolegjial i përbërë nga vetë parlamentarët, që në përgjithësi quhet Byroja e 
Parlamentit. Organi që meret me përcaktimin e programit dhe kalendarit të punimeve 
në përgjithësi është një organ i vecantë që quhet Mbledhja (Konferenca) e Kryetarëve 
të grupeve parlamentare. 
 
Në përgjithësi Byroja e Parlamentit përbëhet nga Kryetari, Zëvëndëskryetarët, Kuestorët 
(të ngarkuar për cështjet e administrimit dhe të buxhetit të vetë parlamentit) dhe 
sekretarët ( të ngarkuar me kujdesin për mbarëvajtjen e procedurave të funksionimit të 
parlamentit). Anëtarët e Byrosë propozohen nga grupet politike dhe zgjidhen në seancën 
plenare. Me propozimin e grupeve parlamentare anëtarët mund të rinovohen cdo vit në 
fillim të sesionit. Përbërja e Byrosë duhet të jetë sa më afër konfiguracionit politik të 
parlamentit. 
 
Pra, Byroja është ajo që mban kompetencën e përgjithshme të drejtimit të Parlamentit,  
interpreton dhe kërkon zbatimin e Rregullores, zgjidh incidentet që ndodhin në seancë 
plenare, siguron barazinë e trajtimit të deputetëve dhe të grupeve parlamentare, 
rregullon organizimin e shërbimeve dhe statusin e personelit. Byroja miraton vetë ose i 
propozon seancës plenare për miratim buxhetin vjetor të parlamentit. Me propozim të 
Kryetarit të Parlamentit, Byroja emëron Sekretarin e Përgjithshëm.  
 
Për të gjitha kompetencat e saj ajo merr vendime dhe miraton rregullore të brëndëshme. 
Për të pregatitur vendimet dhe rregulloret e brëndëshme si dhe për të mbikqyrur 
zbatimin e tyre, Byroja formon sekretariate të përhershme të përbërë nga deputetë. 
Cështjet të cilat trajtohen nga sekretariatet ndryshojnë sipas problematikës dhe përvojës 
së parlamenteve të ndryshme. Ato në përgjithësi trajtojnë cështje të tilla si : cështjet e 
buxhetit të parlamentit, cështje të statusit të deputetit, cështje të aktiviteteve 
ndërkombëtare parlamentare, cështje të shërbimeve parlamentare si ato të bibliotekave, 
dokumentacionit, të kërkimit dhe të botimeve parlamentare, cështje të marrëdhenieve 
me median, etj 
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Konkluzioni i I  
Ndryshimet në Rregulloren e Kuvendit duhet të marrin parasysh krijimin e një 
organi kolegjial parlamentar të drejtimit të Kuvendit, të quajtur Byroja e 
Kuvendit. Byroja aktuale të rikonceptohet në formën e Mbledhjes se 
Kryetarëve të Grupeve. Pranë Byrosë së Kyvendit të ngrihen Sekretariate 
për cështje të vecanta të funksionimit të kuvendit. 

 
2. Komisionet Parlamentare 
  
Në teoritë dhe praktikat parlamentare tashmë është e pranuar nga të gjithë se 
komisionet parlamentare përbëjnë shtyllën kryesore të veprimtarisë parlamentare sepse 
kontribojnë në mënyrë të rëndësishme në ushtrimin e funksioneve të parlamentit: 

 Në funksionin legjislativ, 
 Në funksionin e kontrollit të pushtetit ekzekutiv, 
 Në transparencën e qeverisjes dhe të proceseve politike 

 
Komisionet parlamentare janë instanca studimi dhe propozimi, që pa marrë asnjë 
vendim definitiv, nëpërmjet raporteve të tyre pregatisin dhe angazhojnë në mënyrë 
definitive seancën plenare. Kjo është arësyeja që në cdo vënd debatet për rivlerësimin e 
rolit të parlamenteve tradicionalisht nisin me cështjen e strukturës dhe kompetencave të 
komisioneve parlametare. 
 
Në Kuvendin e Shqipërisë dhe në praktikat parlamentare të vëndeve të ndryshme 
komisionet parlamentare organizohen si: 
 

 Komisione të përhershme 
 Komisione të posacme 
 Komisione hetimi 

 
Komisionet e përhershme dhe komisionet e posacme, kur këto merren me shqyrtimin e 
projektligjeve, konsiderohen komisione parlamentare legjislative. Në përgjithësi këto 
komisione mbulojnë fusha të përcaktuara, nga marrin dhe emërtimin e tyre. 
 
Në praktikat parlamentare të shumë vëndeve njihen dhe struktura të tjera parlamentare 
të përhershme që kryejnë kryesisht funksione të vlerësimit apo të dhënies së mendimit 
për cështje legjislative apo të procedurave, që lidhen me funksionimin dhe 
vendimmarrjen e vetë parlamentit. Duke patur parasysh funksionet që kryejnë ato 
konsiderohen si komisione të përhershme jo legjislative. Këto funksione nuk i jepen 
komisioneve të përhershme në mënyrë që asnjë nga komisionet e përhershme të mos 
ketë status të vecantë kundrejt të tjerëve për cështje që lidhen me procedurat dhe 
vendimarrjen. Komisionet jolegjislative ndryshojnë nga komisionet e legjislative për nga 
detyrat, përbërja dhe metodat e punës. Kështu përbërja e deputetëve në këto komisione 
është e harmonizuar midis mazhorancës dhe opozitës.  
 
Për ti dalluar nga komisionet e përhershme parlamentare ato zakonisht emërtohen 
ndryshe, sipas funksioneve dhe eksperiencave specifike. Kështu në parlamentin italian 
funksionojnë Këshilli i Rregullores, Këshilli legjislativ, Këshilli i zgjedhjeve, mandateve, 
Këshilli i imunitetit parlamentar, (quhen giunta, “këshill”), në parlamentin gjerman 
funksionojnë  komisione studimi, komisioni për zgjedhjen e gjyqtarëve, komisioni për 
mediatimin, për kontrollin e shërbimeve inteligjente, etj, në parlamentin spanjoll 
komisioni për rregulloren, komisioni për mandatet, komisioni për peticionet, etj. 
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Konluzioni i II. 
Në Kuvendin e Shqipërisë mendojmë se është e nevojshme ngritja e 

komisioneve  të quajtura Këshilla Parlamentare. Konkretisht propozojmë të ngrihen: 
 

 Këshilli Parlamentar i Rregullores, Mandateve dhe Imunitetit 
 Këshilli Parlamentar Legjislativ 

 
Këshilli Parlamentar i Rregullores, Mandateve dhe Imunitetit praktikisht të ketë të njëjtin 
objekt pune që aktualisht ka Komisioni përkatës. Ai duhet të drejtohet nga Kryetari i 
Kuvendit, të përfaqesohen të gjitha grupet parlamentare, të ketë numur të barabartë 
deputetësh midis mazhorancës dhe opozitës.  
 
Këshilli Parlamentar Legjislativ bën vlerësimin e projektligjeve që hyjnë në procesin 
legjislativ nëse ato janë në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi si dhe jep vlerësime për 
cështje të vecanta që kërkohen nga Kryetari i Kuvendit apo nga Komisionet 
parlamentare. Ky Këshill drejtohet nga Kryetari i Komisionit Parlamentar të Cështjeve 
Kushtetuese dhe përbëhet nga deputetë me formim jurist apo me përvojë të gjatë 
legjislative. Në përbërjen e Këshillit përfaqësohen të gjitha grupet parlamentare si dhe 
duhet të ketë numur të barabartë deputetësh midis mazhorancës dhe opozitës. 
 
Këshillat Parlamentare mund të paraqesin raportet e tyre edhe në seancën plenare. Në 
funksionimin e tyre të dy Këshillat Parlamentare asistohen nga Shërbimi Juridik i 
Kuvëndit. 
 
Në praktikat parlamentare është e pranuar nga të gjithë sentenca se shumë komisione 
dhe komisione shumë të fuqishme janë dy fenomene jo të pajtueshme me rregjimin 
parlamentar. Kjo është arësyeja që madhësia, numuri dhe objekti i punës së 
komisioneve parlamentare janë në ndryshim të vazhdueshëm në të gjitha parlamentet.  
 
Sigurimi i zhvillimit normal të mbledhjeve të komisioneve parlamentare të përhershme 
dhe efektiviteti i punës së tyre kushtëzohet kryesisht nga madhësia e komisionit, dmth 
numurit të deputetëve anëtarë të një komisioni. Numuri mesatar I deputetëve anëtar të 
një komisioni për disa parlamente është si më poshtë: 
 
    Parlamenti  Nr. deputetëve Nr komisioneve Nr mesatar 
     Gjermania          669   23       29 
     Franca                           577          6       96 
     Italian                             630   14                         45 
     Spanje          350    9       39 
     Suedi          349              16       22 
     Finlandez          200   14       15 
     Portugali          230              14       16 
     Shqipëri          140   13       10 
 
Një numur shumë i madh deputetësh në një komision, psh mbi 90, si në rastin e 
parlamentit francez ku numuri i komisioneve të përhershme është vetëm 6, është po aq i 
papërshtashëm sa dhe një numur tepër i vogël deputetësh, psh 7 deri 10 si në rastin e 
Kuvendit të Shqipërisë. Në shumicën e parlamenteve me numur mesatar të deputetëve, 
numuri i deputetëve anëtar të komisioneve parlamentare preferohet 20 deri 40, kurse në  
parlamentet me numur të madh deputetësh ky numër është 30 deri 60. Rasti i 
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parlamentit francez konsiderohet një përjashtim pasi numuri i komisioneve parlamentare 
atje kufizohet nga Kushtetuta. 
 
Nga këto vlerësime duket se në Kuvendin e Shqipërisë numuri i deputetëve në 
komisione është mjaft i ulët, gjë që ndikon negativisht në rigorozitetin dhe seriozitetin e 
procedurave të zhvilluara dhe në angazhimin e pamjaftueshëm të deputetëve në punët 
pregatitore që bëhen në komisione për shqurtimin e projektligjeve. Numuri tepër i 
kufizuar i deputetëve në komisione bënë praktikisht të pamundur zbatimin e mjaft 
normave dhe praktikave parlamentare të njohura në parlamentet e vëndeve të tjera.  
 

Konkluzioni III. 
Në Kuvëndin e Shqipërisë është evidente nevoja për zvogëlimin e numurit të 
komisioneve të përhershme parlamentare nëpërmjet ristrukturimit të tyre. 
Mund të propozohen disa variante, por këtu po propozojmë një variant të 
mundshëm ku numuri I komisioneve ulet nga 13 në 7: 

 
1.Komisioni për Çështjet Kushtetuese, Pushtetin Gjyqësor, Administratën Publike 

             Pushtetin Vendor dhe të drejtat e njëriut    
2. Komisioni për Politikën e Jashtme dhe Integrimin Europian   
3. Komisioni për Ekonominë, Financat dhe Privatizimin   
4. Komisioni i Sigurisë Kombëtare (Mbrojtjes,Rendit, Shish)      
5. Komisioni për Industrinë, Bujqësinë,Transportin, Rregullimin Territorit, Tregtinë  
6. Komisioni për Arsimin, Kulturën,Mediat, Shkencën dhe Sportin         
7. Komisioni i Punës, Problemeve Sociale, Shëndetësisë dhe Mjedisit     

 
Në këtë mënyrë numuri mesatar i deputetëve në një Komision do të jetë 20. 
 
Zvogëlimi I numurit të komisioneve të përhershme, vec përmirësimeve të rëndësishme 
që lidhen me funksionimin më të mirë të mbledhjeve të komisioneve, bën të mundur që 
të fuqizohen shërbimet ndihmëse me sekretarë dhe këshilltarë për cdo komision si dhe 
përmirësimin më të shpejtë të infrastrukturës së mjediseve (sallave) të zhvillimit të 
mbledhjeve të komisioneve. 
 
3. Roli i komisionit në procesin legjislativ 
 
Në Nenin 28, pika a) të Rregullores thuhet se komisionet e përhershme shqyrtojnë sipas 
përkatësisë projektligjet që i paraqiten për miratim Kuvendit..”duke i parashtruar me 
raport të shkruar pranimin, mospranimin ose ndryshimin e tyre.”. 
 
Në Nenin 60 thuhet: “Kur komisioni i përhershëm duhet të paraqesë një raport në 
mbledhje të Kuvendit, relatori zgjidhet nga vetë komisioni me propozimin e kryesisë së 
tij. Në raport duhet të pasqyrohen edhe qëndrimet e ndryshme për problemin që ngrihet, 
si dhe shumica me të cilën është marrë vendimi përkatës”.  
 
Në praktikën e Kuvendit të Shqipërisë tashmë pregatitja e raporteve nga ana e 
komisioneve parlamentare në përfundim të shqyrtimit të një projektligji dhe paraqitja e tij 
në seancën plenare është bërë një normë që zbatohet me rigorozitet. Projektligji nuk 
shqyrtohet në seancë plenare nëse komisioni përkatës nuk ka pregatitur dhe shpërndarë 
2 ditë para seancës raportin e tij për projektligjin. Ajo që nuk zbatohet është caktimi i 
relatorit për pregatitjen e raportit në emër të komisionit. Zakonisht raporti hartohet në 
fund të mbledhjes së komisionit nga këshilltari dhe firmoset nga kryetari i komisionit. Në 
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përgjithësi raportet nuk bëjnë një analizë dhe vlerësim të plotë të projektligjit që 
shqyrtohet dhe përqëndrohen kryesisht në amendamentet e bëra nga anëtarët e 
komisionit. Vlerësimi i aktivitetit legjislativ të komisioneve parlamentare duhet të bëhet 
sidomos në bazë të sasisë dhe cilësisë të raporteve të pregatitura.  
 
Në Kuvendin e Shqipërisë me numur relativisht të madh komisionesh për shqyrtimin e 
një projektiligji, nëpërmjet një procedure të paqartë, caktohen disa komisione (zakonisht 
2 deri 3). Paraqitja e disa raporteve me konkluzione dhe amendime të ndryshme, disa 
herë edhe kontradiktore me njera tjetrën, vështirëson së tepërmi punën në seancë 
plenare. Kur qëndrimet e komisioneve që kanë shqyrtuar projektin janë të ndryshme 
seanca plenare e ka të vështirë të marri vendime të sakta. Gjithashtu praktika e përdorur 
gjatë shqyrtimit nen për nen të projektit që »neni miratohet me të gjitha vrejtjet 
(amendamentet) e paraqitura nga të gjitha komisionet » është jo korrekte, vështirëson 
punën për zbardhjen e tekstit të miratuar duke lënë mjaft hapësirë për gabime dhe 
subjektivizma nga redaktorët e tekstit.  
 
Caktimi i komisionit parlamentar të shqyrtimit të projektligjit është një cështje e 
rëndësishme në procedurat parlamentare. Përvojat e parlamenteve të vëndeve të 
ndryshme tregojnë që shqyrtimi i projektligjeve në seancë plenare bëhët vetëm duke u 
bazuar në një raport bazë. Për këtë qëllim puna pregatitore për shyrtimin e një projekt 
ligji i besohet një komisioni të vetëm, të quajtur komisioni kompetent. Zgjidhja më e 
mirë do të ishte që për shqyrtimin e projektligjit të caktohet një komision kompetent (i 
parë) dhe, sipas rastit, një ose dy komisione ndihmës. Komisioni kompetent bën 
shqyrtimin bazë të projektigjit duke paraqitur një raport tërësor të pregatitur nga relatori, 
kurse komisionet ndihmëse bëjnë vlerësime për nene te vecanta të projektit, ose japin 
opinione për cështje të caktuara. Vlerësimet e komisioneve ndihmëse i paraqiten 
komisionit kompetent dhe shënohen në rendin e ditës së seancës plenare. Deputetët që 
duan të bëjnë amendamentet në seancë plenare duhet ti dorëzojnë ato më parë në 
sekretarinë e seancës dhe të shënohen në rendin e ditës. Është e nevojshme që 
procedurat për këtë qëllim të përcaktohen qartë në Rregulloren e Kuvendit. 
 
Përcaktimi i komisionit kompetent dhe komisioneve ndihmëse bëhet në programin dhe 
kalendarin e punimeve nga Kryetari i Kuvendit sipas sugjerimeve të Shërbimeve 
Juridike. Nëse ka vërejtje për caktimin e komisionit kompetent atëhërë kjo diskutohet në 
mbledhjen e Kryetarit të Kuvendit me kryetarët e komisioneve. Zvogëlimi i numurit të 
komisioneve parlamentare dhe ristrukturimi i tyre sipas propozimit të mësipërm ndihmon 
në adaptimin e procedurave të caktimit të komisionit kompetent dhe të komisionit 
ndihmës. 
 
Përcaktimi i komisionit kompetent qysh në programin e punimeve i jep më shumë kohë 
në dispozicion komisionit parlamentar në zgjedhjen e relatorit dhe pregatitjen prej tij të 
raportit për projektligjin. Kushti për përcaktimin e një relatori dhe pregatitja prej tij e 
raportit duhet të mbetet vetëm për komisionin kompetent. 
 
Momenti i parë i futjes së komisionit në procesin legjislativ (shqyrtimin e projektit) është 
ai i grumbullimit të elementëve të informacionit nga relatori. Relatori pasi caktohet nga 
komisioni dhe asistohet nga stafi i tij merr kontakt me përfaqësuesit e qeverisë dhe të 
ministrisë të angazhuar në pregatitjen e projektligjit, kontakton përfaqësues të mjediseve 
socioprofesionale të interesuara, mbledh një dokumentacion sa më të gjërë të mundur 
dhe pikpamjet e ndryshme politike rreth cështjeve kryesore që përmban projekti apo 
sfidave të reformës që ai propozon. Në rast nevoje ai mund ti kërkoj komisionit 



 7 

përfshirjen e personaliteteve të nevojshme në hartimin e raportit në përputhje edhe me 
mundësitë financiare të komisionit. Teksti i raportit duhet përmbaj elementët e informimit, 
të spjegimit, të analizës, të krahasimit me kuadrin ligjor ekzistues dhe normat europiane 
si dhe amendamentet e propozuara. 
 
Momenti i dytë i angazhimit të komisionit është shqyrtimi i raportit të pregatitur prej 
relatorit, kopja e të cilit u është shpërndarë deputetëve. Fillimisht në mbledhjen e 
komisionit zakonisht dëgjohet ministri ose përfaqësuesi i tij, i cili paraqet para komisionit 
pikpamjen e tij dhe i përgjigjet pyetjeve të deputetëve. Pastaj relatori bën paraqitjen e tij 
dhe vazhdohet me një debat të përgjthshëm. Pas debatit fillon shqyrtimi i 
amendamenteve të propozuara nga relatori, nga deputetët e komisionit dhe nga 
deputetë jashtë komisionit. Në fund me votim komisioni miraton raportin dhe 
amendamentet e propozuara.  
 
Teksti i raportit, shpesh voluminoz, përmban përgjithësisht një analizë globale të 
projektit, vëndin e tij në legjislacionin që ndryshohet, krahasimet ndërkombëtare si dhe 
një gjykim politik në tërësi. Ai vazhdon me një analizë të pëmbajtjes së cdo neni dhe 
diskutimet e bëra rreth tyre. Ai përfundon me paraqitjen e amendamenteve të pranuara 
nga komisioni duke i krahasuar me tekstin projektit fillestar. Raporti me firmën e relatorit 
dhe të kryetarit të komisionit i paraqitet seancës plenare. 
  
Zakonisht në rregullore përcaktohet një afat i paraqitjes të raportit para ditës së seancës 
plenare në menyrë që edhe deputetë të tjerë të mund të paraqesin amendamente te tyre 

Në seancë plenare relatori paraqet shkurt idetë kryesore të raportit të tij pas fjalës së 
ministrit. Relatori dhe kryetari i komisionit kompetent gjatë debatit marrin fjalën sa herë 
që e kërkojnë. Për amendamentet e bëra nga deputetë në seancë plenare kryetari i 
komisionit mund të kërkojë mbledhjen e komisionit, gjykimi i të cilit vlerësohet si prioritar.  
 

Konkluzioni IV 
Duhet të ndërpritet praktika e shqyrtimit të projektligjit nga disa komisione dhe të 
zbatohet procedura e caktimit të komisionit kompetent. Nevoja e përmirësimit 
dhe e plotësimit në Rregulloren e Kuvendit të procedurës legjislative nëpërmjet 
caktimit të komisionit kompetent, të caktimit të relatorit dhe të paraqitjes së një 
raporti të plotë prej tij në komision dhe në seancë plenare 

 
 
4. Shërbimet e Kuvendit (Struktura e personelit) 
 
Cështja e funksionimit të shërbimeve të Kuvendit nuk trajtohet në Rregulloren e 
Kuvendit. Ajo bëhet me një rregullore të brëndëshme të miratuar vetëm nga Kryetari i 
Kuvendit. Nisur nga kjo mendojmë se në organizimin e shërbimeve të Kuvendit ose të 
stafit të Kuvendit (sic quhet në Rregulloren aktuale) aktualisht ka mangësi parimore.  
 
Së pari duhet të theksohet se organizimi i strukturës së stafit të Kuvendit duhet të bëhet 
duke patur parasysh realizimin e funksionve të strukturës parlamentare të Kuvendit. Kjo 
është arësyeja që në praktikat e parlamenteve të ndryshme struktura e stafit (personelit) 
quhet përgjithësisht nga të gjithë struktura e shërbimeve. Kjo përbën një vecori 
dalluese të strukturave të institucioneve të ekzekutivit nga ato të legjislativit 
(parlamentit). Përgjithësisht shërbimet në parlamente organizohen sipas tre funksioneve 
themelore : 
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 Shërbime legjislative 
 Shërbime parlamentare (të përgjithshme) 
 Shërbime administrative 

 
Shërbime legjislative janë ato që asistojnë në mënyrë të drejpërdrejt strukturat 
parlamentare (Seanca, Byroja, Komisionet) në realizmin e detyrave të tyre në procesin 
legjislativ. Shërbimet parlamentare ose të përgjithshme janë ato që ndihmojnë  deputetët 
për të kryer funksionet e tyre në strukturat parlamentare (shërbimi bibliotekar dhe i 
kërkimit, shërbimi i teknollogjisë së informacionit dhe i marrëdhënieve me publikun, 
shërbimi i botimeve parlamentare, etj. Në disa parlamente shërbimet parlamentare i 
përfshijnë brënda shërbimeve legjislative. Shërbimet administrative, ashtu si dhe të 
gjitha institucionet lidhen me cështjet ekonomike  financiare,  të burimeve njërzore, të 
mirëmbajtjes, të transportit, etj. Në shtojcën II jepet një variant i organigramës së 
shërbimeve të kuvendit.  
 

Konkluzioni V 
Struktura e stafit (personelit) në Kuvend duhet të riorganizohet në formën e 
shërbimeve të Kuvendit sipas funksioneve kryesore (legjislative, parlamentare, 
administrative) dhe që ato te jenë në përputhje me strukturën parlamentare 

 
Së dyti, aktualisht ndjehet një shkëputje midis veprimtarisë së shërbimeve të Kuvendit 
dhe veprimtarisë së strukturave parlamentare dhe të vetë deputetëve. Megjithëse 
struktura e shërbimeve drejtohet nga Sekretari i Përgjithshëm, Rregullorja e brëndëshme 
duhet të sigurojë që disa kompetenca që lidhen me mënyrën e organizimit dhe 
mbikqyrjen e punës së shërbimeve duhet të jenë në mvartësi të strukturave 
parlamentare, Byrosë së Kuvendit dhe Sekretariateve parlamentare. Në Kuvendin e 
Shqipërisë mund të ngrihen : 
 

 Sekretariati për votimin dhe procedurat, 
 Sekretariati për buxhetin e Kuvendit, 
 Sekretariati për shërbimin e kërkimit, biblitekës dhe botimeve 

parlamentare, 
 Sekretariati për marrëdhëniet me jashtë të Kuvendit, 
 Sekretariati për statusin e deputetit. 

 
Është shumë e rëndësishme që vetë deputetët të ndjekin, të jenë të informuar dhe të 
mbikqyrin efektivitetin e shërbimeve të Kuvendit, gjë që është drejpërdrejt e lidhur me 
synimin për rritjen e rolit dhe të efektivitetit të veprimtarisë së Kuvendit. Kjo është 
arësyeja që në Rregulloren e Kuvendit duhet të trajtohen cështjet e organizimit në tërësi 
të shërbimeve sipas funksioneve kryesore (legjislative, parlamentare, administrative) 
dhe kompetencat që duhet të ketë Byroja e Kuvendit dheSekretariatet për organizimin, 
funksionimin dhe mbikqyrjen e veprimtarisë së shërbimeve të kuvendit. Struktura e 
shërbimeve duhet të jetë pjesë e Rregullores së Kuvendit. Cështjet që lidhen me 
funksionimin e vetë shërbimeve duhet të jenë objekt i rregulloreve të brëndëshme, të 
miratuara nga Byroja e Kuvendit. 

 
 

Konkluzioni VI 
Struktura e Shërbimeve dhe duhet të përfshihet në Rregulloren e Kuvendit. 
Deputetët nëpërmjet Byrosë së Kuvendit dhe Sekretariateve, duhet të kene 
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kompetenca që lidhen me mënyrën e organizimit dhe mbikqyrjen e shërbimeve 
të Kuvendit, të caktuara në Rregullore. 

 
Së treti, mjeti më i mirë dhe i drejtpërdrejt që deputetët të angazhohen në 
mirëfunksionimin e Kuvendit ëshë pjesmarrja e tyre në hartimin, mbikqyrjen dhe 
transparencën e buxhetit të Kuvendit. Në praktikat e shumë parlamenteve në Byronë 
Parlamentare zgjidhen 3 kuestorë, të cilët përgjigjen së bashku me Sekretarin e 
Përgjithshëm dhe drejtorët e shërbimeve përkatëse në hartimin dhe mbikqyrjen e 
buxhetit të vetë parlamentit. Sekretariati i buxhetit të Kuvendit i drejtuar nga kuestorët 
dhe i përbërë edhe nga deputetë tjerë përfaqësues të grupeve kryesore parlamentare 
harton buxhetin e Kuvendit të detajuar sipas shërbimeve të kuvendit dhe sipas zërave të 
shpenzimeve buxhetore, ku përfshihen edhe shpenzimet e bëra nga deputetët sipas 
statusit të tyre. Buxheti i detajuar paraqitet për miratim seancës plenare ose Byrosë së 
Kuvendit në fillim të vitit.  
 
Pas miratimit të buxhetit ky Sekretariat programon punën për mbikqyrjen e shpenzimeve 
të planifikuara. Drejtorët e përgjithshëm të shërbimeve të Kuvendit përgjigjen për 
administrimin e fondeve të planifikuara, të kontrolluar nga shërbimi i financave të 
Kuvendit. Në Raportin vjetor të Kuvendit krahas paraqitjes së treguesve kryesorë të 
punës së bërë nga Kuvendi botohen dhe shpenzimet financiare e realizuara sipas 
zërave të detajuar në buxhet. 
 

Konkluzioni VII 
Kuvendi duhet të miratojë buxhetin e tij vjetor të detajuar sipas shërbimeve dhe 
sipas zërave të shpenzimeve, përfshirë shpenzimet e bëra nga deputetët në 
përputhje me statusin e tyre. Një Sekretariat i përbërë prej deputetësh harton 
buxhetin dhe mbikqyr zbatimin e tij. Në Raportin Vjetor të Kuvendit paraqiten 
shpenzimet e kryera, detajuar sipas zërave të miratuar.   

 
5. Procedura e diskutimit dhe miratimit të të projektligjit të buxhetit të shtetit 
 
Ligji për buxhetin e shtetit përbën dokumentin më të rëndësishëm të miratuar nga 
parlamenti. Pamvarësisht nga vecoritë e përvojave dhe të procedurave që zbatohen në 
vënde të ndryshme Qeveritë kanë monopolin e pregatitjes së projektbuxhetit dhe të 
zbatimit të buxhetit, ndërsa parlamentet kanë funksionin e rëndësishëm të shqyrtimit, 
ndryshimit, miratimit të buxhetit dhe të kontrollit të zbatimit të tij. Procedurat e pregatitjes 
së buxhetit nga qeveria dhe procedurat e shqyrtimit, miratimit, dhe kontrollit të zbatimit të 
buxhetit të shtetit nga parlamenti përcaktohen në ligjin organik të buxhetit të shtetit.  
 
Megjithatë për shkak të qënurit unik të dokumentit të buxhetit dhe për shkak të 
kompleksitetit të procedurave, në rregulloret e funksionimit të parlamenteve procedurat 
parlamentare të shqyrtimit të projekt buxhetit zënë një vënd të vecante. Në Rregulloren e 
Kuvendit këto procedura nuk trajtohen në mënyrë të vecantë. Megjithëse është krijuar 
një përvojë në shqyrtimin e projektbuxhetit ndihet mungesa e rregullimit të procedurave 
që duhet të zbatohen. 
 
Duke patur parasysh përvojën e deritanishme të shqyrtimit të paketës fiskale dhe të 
projekt buxhetit si dhe praktikat parlamentare të disa vëndeve mendoj që në Rregulloren 
e Kuvendit të përcaktohet procedura e diskutimit dhe miratimit të projektligjit të buxhetit 
të shtetit si më poshtë : 
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• Paketa fiskale dhe projekt buxheti paraqiten nga qeveria në afatin e parashikuar 
nga ligji organik i buxhetit. 

• Projekt buxheti shqyrtohet nga të gjitha komisionet parlamentare, komisioni i 
ekonomisë dhe financave ka atributet e komisionit kompetent. Komisionet 
parlamentare i paraqesin raportet e tyre në komisionin e ekonomisë dhe 
financave, i cili paraqet një raport të vetëm në seancë plenare. 

• Për shqyrtimin e projektit komisioni i ekonomisë përcakton relatorin kryesor dhe 
relatorët e vecante. Funksioni i relatorit kryesor zakonisht i caktohet në mënyrë të 
përhershme një deputeti. Relatori kryesor drejton të gjithë punën për pregatitjen 
e Raportit të projektbuxhetit. Relatorët e vecante trajtojnë cështje të vecanta të 
Raportit. Relatorët e vecantë mund te jenë edhe deputetë të komisioneve të tjera 
parlamentare në përputhje më ceshtjet që do të trajtohen 

• Cështjet për të cilat mund të pregatitet një raport i vecantë mund të jenë : 
1. Treguesit makroekonomik, treguesit kryesorë të projekt buxhetit 
2. Paketa fiskale dhe të ardhurat, 
3. Sektoret social dhe sigurimet shoqerore 
4. Pushteti gjyqsor, institucionet e pavarura, pushteti vendor 
5. Shpenzimet administrative, institucionet qendrore 
6. Investimet 

• Kryetari i komisionit të ekonomisë dhe financave ne bashkepunim me relatorin 
kryesor përcakton programin punës së shqyrtimit të projektbuxhetit dhe të 
paketës fiskale. Programi i punës miratohet në Mbledhjen e Kryetarëve. Në këtë 
mbledhje bëhet prezantimi i pare i projektbuxhetit dhe paketës fiskale nga 
ministri i financave. 

• Sipas programit të punës zhvillohen mbledhjet e komisioneve parlamentare. Në 
këto mbledhje thëriten sipas përkatësisë ministrat dhe relatori kryesor ose 
relatorët e vecantë, të cilët bëjnë paraqitjen e tyre dhe japin spjegimet e 
kërkuara. Komisionet adaptojnë raportet e tyre, që i dërgojnë në komisionin e 
ekonomisë dhe financave. Cdo komision mund te dergoje 1 apo 2 deputete me 
vote konsultative ne komisionin e ekonomisë. 

• Shqyrtimi projektbuxhetit dhe paketës fiskale në komisionin e ekonomisë dhe 
financave fillon me dëgjimin e ministrit të financave dhe të relatorit kryesor dhe 
procedon me debatin e përgjithshëm.  

• Pas përfundimit të mbledhjeve të komisioneve dhe të debatit në parim në 
komisionin e ekonomisë dhe financave bëhet debati i përgjshëm për paketen 
fiskale dhe projekt buxhetin në seancë plenare. 

• Pas përfundimit të debatit të përgjitshëm komisioni i ekonomisë dhe financave 
fillon diskutimin për cështjet e vecanta sipas raporteve të relatorëve përkatës. 
Gjatë diskutimit të cështjeve të vecanta bëhet dhe paraqitja e amendamenteve 
nga relatori dhe deputetët. 

• Pas përfundimit të diskutimeve të amendamenteve fillon votimi i tyre në 
komisionin e ekonomisë dhe financave sipas kësaj rradhe : votohen 
amendamentet e paketës fiskale, amendamentet për të ardhurat, amendamentet 
për shpenzimet dhe projektligji nen për nen dhe në tërësi. 

• Seanca plenare për diskutimin dhe votimin e amendamenteve sipas rradhës së 
mësipërme. Për cdo amendament shprehet mendimi i relatorit kryesor dhe 
vendimi i komisionit të ekonomisë dhe financave dhe pastaj votohet. Pas 
përfundimit të votimit të amendamenteve behet votimi në parim, nen për nen dhe 
në tërësi i projektligjit të buxhetit të shtetit. 
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Një cështje e rëndësishme që lidhet me një nga funksionet kryesore të Kuvendit është 
mbikqyrja dhe kontrolli parlamentar në procesin e zbatimit të buxhetit të shtetit. Për 
ushtrimin e kontrollit parlamentar në komisionin parlamentar të ekonomisë dhe financave 
është ngritur një nënkomision i vecantë, por veprimtaria e tij e deritanishme ka qënë e 
pandjeshme. Analiza e kësaj mangësie lidhet me disa faktorë, por në mënyrë të vecantë 
lidhet me : 
 

Së pari, nevojën e pasjes së një ligji të ri organik të buxhetit ku në mënyrë të 
plotë të përcaktohen mënyrat e informimit në afate të caktuara të parlamentit nga 
qeveria dhe ministria e financave, 

 
Së dyti me mungesën e kapaciteteve profesionale në shërbimet parlamentare 

(mungesa e stafit). Për këtë qëllim në strukturën e shërbimeve parlamentare këtë vit 
është ngritur Shërbimi i Mbikqyrjes së Politikave dhe Financave Publike. Qëllimi kryesor 
i këtij shërbimi është të ndihmojë komisionet parlamentare, në vecanti komisionin e 
ekonomisë dhe të financave dhe deputetët me informacionin dhe vlerësimet e 
nevojshme për të ushtruar më mirë funksionin e tyre të kontrollit. 

 
Procedurat parlamentare të kontrollit të financave publike dhe detyrat e shërbimit 

të mbikqyrjes së politikave dhe financave publike duhet të përfshihen në Rregulloren e 
Kuvendit. 

  
Konkluzioni VIII 
Në Rregulloren e Kuvendit në formën e një kapitulli të vecantë të formulohet 
procedura parlamentare e shqyrtimit dhe miratimit të projektligjit të buxhetit të 
shtetit dhe të kontrollit të zbatimit të tij. 

 
9. Nevoja e rishkrimit të tekstit të plotë të Rregullores së Kuvendit 
 
Për të reflektuar të gjitha propozimet e mësipërme si dhe nevojën e përmirësimeve të 
tjera që duhen bërë për saktësimin e procedurave të ndryshme është e domosdoshme 
që teksti i plotë i Rregullores së Kuvendit të rishkruhet. Në procesin e rishkrimit duhet të 
përmirësohen edhe formulimi i disa neneve ekzistues teknikisht të pasaktë apo të 
eliminohen përsëritjet e panevojshme. Të synohet që trajtimi i procedurial i shumë 
cështjeve të ezaurohet brënda një neni, gjë që do ta bënte më të thjeshtë përdorimin e 
rregullores 
 


