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Sesioni hyrës
Ora 10.00 – 10.20, salla e komisionit për edukimin dhe mjetet e informimit publik,
kati i katërt
Përshëndetjet në emër të institucioneve organizuese (10.00 – 10.20)
Moderimi nga akad. Vasil S. Tole, zëvendëskyetar i Akademisë së Shkencave
1. Gramoz Ruçi, Kryetar i Kuvendit: “Leximi” parlamentar i tërmetit të 26 nëntorit dhe
pandemisë së shkaktuar nga virusi “Covid-19”;
2. Akad. Skënder Gjinushi, Kryetar i Akademisë së Shkencave: Ndjekja e ecurisë dhe përballimi i
pandemisë: priroritet i Akademisë së Shkencave;
3. Dr. Taulant Balla, bashkëkryetar i komitetit parlamentar të stabilizim-asociimit BEShqipëri: Integrimi europian: “ylli polar” i Shqipërisë, pavarësisht vështirësive të rindërtimit dhe
pandemisë;
Seanca e parë: Rindërtimi dhe pandemia - sfidat ekonomike
Ora 10.20 – 11.10, në sallën e komisionit të ekonomisë
Moderimi nga akad. Anastas Angjeli, kryetar i komisionit të shkencave sociale,
juridike dhe ekonomike pranë Akademisë së Shkencave (KKSHSJE),
kryetar i komisionit të ekonomisë dhe financave të Kuvendit të Shqipërisë
1. Akad. Anastas Angjeli: Pandemia dhe mendimi ekonomik në ndryshim;
2. Gent Sejko (Guvernator i Bankës së Shqipërisë): Pandemia nga “Covid-19” dhe politika monetare:
të gjithë me sytë nga bilanci i Bankës Qendrore;
3. Milva Ekonomi (deputete, Ministre e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural): Politikat ekonomike dhe
legjislacioni në mbështetje të rindërtimit dhe normalizimit të situatës pas tërmetit të 26 nëntorit
2019;
4. Akad. i asoc. Adrian Civici (Rektor, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë): Sfidat dhe rreziqet e
shtimit të borxhit publik gjatë periudhës pandemisë; borxhi - instrument shpëtimtar apo rrënues i
financave publike?;
5. Prof. asoc. dr. Selami Xhepa (anëtar i KKSHSJE): Impaktet makroekonomike dhe sociale të
pandemisë së shkaktuar nga “Covid-19” dhe eficienca e politikave kundërgoditëse;

6. Ervin Bushati (deputet, komisioni i ekonomisë dhe financave): Mësime nga Bashkimi Europian:
“ekonomia e gjelbër” - pakti që çon Europën drejt një rritje ekonomike ekologjike;
7. Dr. Joniada Barjaba (Universiteti Logos): Ndikimi i pandemisë te remitancat.
Seanca e dytë: Sfidat e shoqërisë dhe përgjigjet ligjore
Ora 11.10 – 11.55, salla e komisionit të ligjeve
Moderimi nga prof. dr. Vasilika Hysi, zëvendëskryetare e Kuvendit
1. Prof. dr. Besnik Baraj (deputet): Pandemia, mjedisi dhe politika;
2. Prof. asoc. dr. Eglantina Gjermeni (kryetare e nënkomisionit për barazinë gjinore dhe
parandalimin e dhunës ndaj gruas), prof. asoc. dr. Irida Agolli-Nasufi: Dhuna ndaj grave gjatë
pandemisë - sfidat dhe përgjigjet;
3. Ilir Beqaj (deputet): Sfidat morale të masave për përballimin e pandemisë së “Covid-19”;
4. Akad. Shaban Sinani (Akademia e Shkencave): “Në ndjekje të pandemisë”, një buletin-kronikë për
periudhën e mbylljes së përgjithshme;
5. Ulsi Manja (kryetar i komisonit për çështjet ligjore, administratën publike dhe të drejtat e
njeriut): Roli i Kuvendit të Shqipërisë në përballimin e pasojave të tërmetit dhe të pandemisë së
shkaktuar nga “Covid-19”;
6. Prof. dr. Vasilika Hysi (zëvendëskryetare e Kuvendit të Shqipërisë): Pandemia nga “Covid-19”
dhe të drejtat e njeriut;
7. Prof. dr. Enver Roshi (kryetar i komisionit për punën, çështjet sociale dhe shëndetësinë):
Parlamenti përballë pandemisë së shkaktuar nga virusi “Covid-19”.
Konkluzionet dhe mbyllja nga akad. Skënder Gjinushi, Kryetar i Akademisë së Shkencave
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