Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština – Assembly

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

Plani i punës i Komisionit (Shtator – Dhjetor 2018)

18.9.2018
Prishtinë

Kryetare e Komisionit
Sala Berisha Shala

Plani i punës i Komisionit (Shtator – Dhjetor 2018)
Periudha

Agjenda e Komisionit

Detyrat e Komisionit

Shtator

Lista e kandidatëve për kryesues të bordit të ZRRE

Komisioni shqyrton dhe rekomandon

Shtator

Projektligji për produkte të ndërtimit.

Komisioni/Amendamentim dhe Rekomandim.

Shtator

Mbikëqyrja e zbatimit të ligjit për energjinë elektrike.

Komisioni realizon aktivitete mbikëqyrëse.

Shtator

Projekt Statuti i Trepçës

Komisioni/Amendamentin dhe Rekomandim

Shtator

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për automjete

Komisioni/Amendamentin dhe Rekomandim.

Shtator

Projektligji për Efiçiencën e Energjisë.

Komisioni/Amendamentin dhe Rekomandim.

Tetor

Raportim i ministrit të zhvillimit rajonal dhe ministrit të Ministrat raportojnë para Komisioni lidhur me
ministrisë se inovacionit.
zhvillimet ne sektor.

Tetor

Lista e kandidatëve për bordin e KOSTT

Tetor

Mbikëqyrja e zbatimit të kontratave të Kosovës me operatorë Komisioni fton udhëheqësit e institucioneve
dhe qasja e Komisionit në këto kontrata.
përgjegjëse për raportim.

Komisioni zhvillon procedurën e zgjedhjes dhe
i rekomandon Kuvendit zgjedhjen.
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Tetor

Vizitë mbikëqyrëse institucioneve të pavarura:
- AKK
- ZRRE

Tetor

Vizitë e Komisionit në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë – Komisioni/Njësia mbështetëse.
Komisionit homolog.

Tetor

Vizitë bizneseve – Sektorit prodhues eksportues.

Takime direkte me biznese për t’u njohur nga
afër me zhvillimet, kërkesat dhe sfidat.

Tetor

Projektligji për Ndërmarrjet Publike.

Komisioni/Amendamentin dhe Rekomandim.

Tetor

Projektligji për tregtinë me naftë dhe produkte të naftës në Komisioni/Amendamentin dhe Rekomandim.
Kosovë.

Tetor

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-159 Komisioni/Amendamentin dhe Rekomandim.
për Zonat Ekonomike.

Tetor

Tryezë për investimet strategjike.

Tryezë tematike
Komisionit.

Vizitë mbikëqyrëse institucioneve të pavarura:
- ARH
- ARKEP

Komisioni njihet nga afër me punën e
institucioneve të pavarura.

Nëntor
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Komisioni njihet nga afër me punën e
institucioneve të pavarura.

nga
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Nëntor

Vizitë Ndërmarrjeve Publike Qendrore.

Komisioni njihet nga afër me punën e
ndërmarrjeve publike.

Nëntor

Tryezë për zhvillimin e sektorit minerar.

Tryezë tematike
Komisionit.

Nëntor

Vizitë bizneseve – Sektorit të industrisë së çelikut dhe plastikës. Takime direkte me biznese për t’u njohur nga
afër me zhvillimet, kërkesat dhe sfidat.

Dhjetor

Realizimi i projekteve të vitit 2018 dhe prioritetet për vitin 2019 Komisioni fton ministrat dhe bordet në seancë
- Ministrive të linjës dhe Agjencioneve të pavarura.
dëgjimore.

Dhjetor

Tryezë për zhvillimin e turizmit.

Tryezë tematike
Komisionit.

Dhjetor

Vizitë bizneseve – Sektorit të tekstilit.

Takime direkte me biznese për t’u njohur nga
afër me zhvillimet, kërkesat dhe sfidat.

Dhjetor

Projektligji për rezervat e obligueshme të naftës.

Komisioni/Amendamentim dhe Rekomandim.

Dhjetor

Shqyrtimi i projektbuxhetit për vitin 2018 të Ministrive të linjës Komisioni mban dëgjim me Ministritë e linjës
dhe Institucioneve të pavarura.
dhe Agjencionet e pavarura.

Përgatitur nga: Njësia mbështetëse e Komisionit
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