
14 korrik 2018 – Fjalimi i Ambasadorit të Francës 

 

I nderuari President i Republikës, I nderuari kryear i Kuvendit I nderuari Kyreministër Të 

nderuar ministra, Të nderuar deputetë, Të nderuar anëtarë të trupit diplomatik, Të nderuar 

përfaqësues të bashkësive fetare, Zonja dhe zotërinj, të dashur bashkatdhetarë, 

Jemi mbledhur sot këtu në një 14 korrik shumë të veçantë, sepse është një vit historik, ai i dhjetë 

vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Nga kjo ngjarje themeltare deri më sot, Kosova ka mundur 

gjithmonë të llogarisë në mbështetjen e palëkundur të Francës, vendi i dytë që e ka njohur 

pavarësinë e saj dhe që ka krijuar këtë vit një program ndër-kulturor për ta festuar atë. 

Këta muajt e fundit dëshmojnë, për më tepër, me vizitën në Francë të Presidentit Thaçi në mars 

2018 në Paris, ku u takua me Presidentin Macron, atë të Kryetarit të Parlamentit, z. Kadri Veseli 

më 18 qershor, dhe të Ministrit i Punëve të Jashtme. z. Beghet Pacolli, më 8 nëntor 2017. E 

përshëndes vizitën në Prishtinë të Znj. Darrieussecq, Sekretare e Shtetit në Ministrinë e Forcave 

të Armatosura. 

Po ashtu e mirëpres përkushtimin gjithnjë e më të vendosur të Kosovës në instancat e 

Frankofonisë, që u shënua në vitin 2018 me pjesëmarrjen e saj në Samitin e Parisit, me pranimin 

e saj në Asamblenë parlamentare të Frankofonisë, si dhe kandidaturën e saj si një anëtar i 

asociuar i Organizatës Ndërkombëtare të Frankofonisë. 

Kjo miqësi të cilën Franca sjell në Kosovë, në institucionet e saj, si dhe në të gjitha komunitetet 

që e përbëjnë, do të përforcohet në vitet që vijnë pasi ajo mbështetet si në parimet dhe vlerat e 

përbashkëta ashtu edhe në një vizion të përbashkët: atë të një Evrope të zgjeruar, të hapur, 

bujare, por edhe rigoroze dhe kërkuese në interes të të gjithëve. Në këtë drejtim, dëshiroj të 

kujtoj nismën e Presidentit Macron për të organizuar një Forum botëror për Paqe në Paris 

nëntorin e ardhshëm, që do të mbledhë shefat e shteteve dhe qeverive nga e gjithë bota, në të 

cilin Kosova do të ftohet. 

Sot Kosova përfiton nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit, e cila është një përparësi e madhe 

për procesin e saj të integrimit në Bashkimin Evropian. Më 6 shkurt 2018, vendi u përfshi në 

strategjinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian me të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor. Kjo hap 

horizonte të reja për studentët, biznesmenët dhe shoqërinë civile duke u mbështetur në 

programet e bashkëpunimit të financuara nga taksapaguesit e Bashkimit evropian. 

Megjithatë, nëse shikojmë rrugën e përshkuar, është bërë shumë dhe mbetet ende shumë për t'u 

bërë. Që nga viti 1999, është bërë përparim i konsiderueshëm në drejtim të krijimit të 

institucioneve shtetërore dhe funksionimit të shërbimeve publike. Sigurisht se kjo ka qenë e 

mundur me ndihmën e çmuar të bashkësisë ndërkombëtare, në veçanti UNMIK dhe EULEX, por 

ky sukses është para së gjithash i popullit të Kosovës, i cili mund dhe duhet të jetë krenar për të. 

Megjithatë, mbetet shumë për t'u bërë në sundimin e ligjit, në luftën kundër korrupsionit dhe 

krimit të organizuar, punësim, arsim dhe shëndetësi. Këto punë duhet të realizohen  jo sepse 

është një kërkesë e bashkësisë ndërkombëtare, por sepse është e domosdoshme dhe populli i 

Kosovës ka nevojë dhe i  kërkon ato. Në një Europë në lëvizje të përhershme, që përballet me 

kriza të papresedencë në sferën e migracionit dhe  terrorizmit, vendet që nuk ecin përpara, 

zmbrapsen, pasi të gjithë të tjerët vazhdojnë të ecin përpara. Kjo është arsyeja pse Kosova duhet 

të vazhdojë të bëjë progres në reformat e saj dhe të miratojë sa më shpejt ligjet dhe masat e 

nevojshme për zhvillimin e saj.  



Tani është koha për të përshpejtuar luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në 

Parlament, në sistemin e drejtësisë dhe në administratë, në mënyrë që vendet e Bashkimit 

Europian të jenë thellësisht të bindur për të marrë një vendim pozitiv për liberalizimin i vizave. 

E ardhmja e Kosovës varet në masë të madhe nga suksesi i zhvillimit të saj ekonomik. Është e 

rëndësishme që investitorët e huaj të masin më mirë potencialin e vendit. Për këtë arsye është 

mbajtur një takimi marsin e kaluar në MEDEF International në Paris në mes të përfaqësuesve të 

kompanive nga të dy vendet me pjesëmarrjen aktive të Klubit të Biznesit Frankofon të Kosovës, 

KOCAF.  

Shpresojmë që një ngjarje e re që do të mbledhë investitorë francezë dhe kosovarë do të mbahet 

në Prishtinë këtë vjeshtë. Është e rëndësishme për këtë qëllim që klima e biznesit vazhdojë të 

rritet në Kosovë. Pikërisht, këto përparime janë theksuar në raportin "Doing Business" të Bankës 

Botërore, por një vigjilencë dhe vëmendje e veçantë  për trajtimin e drejtë të investitorëve është 

e domosdoshme, veçanërisht kur një kompani e huaj është në konkurrencë me një  kompani të 

Kosovës. 

Do të doja gjithashtu të theksoja shpresat e reja për arritjen e një marrëveshjeje të ndërsjelltë 

juridikisht të detyrueshme në dialogun me Serbinë. Kjo është një rrugë e vështirë sepse në të 

dyja anët duhet të gjenden kompromise të vështira për të lejuar një normalizim të plotë të 

marrëdhënieve dhe njohjen e plotë ndërkombëtare të Kosovës nga Serbia që pritet nga të gjithë 

këtu. Është e rëndësishme që të gjitha partitë politike në Kosovë të dëshmojnë ndjenjën e tyre të 

interesit kombëtar dhe të angazhohen në mënyrë konstruktive për ta bërë këtë negocim të 

suksesshëm duke i mbështetur ata që negociojnë në emër të Kosovës. Pajtimi është i 

domosdoshëm për stabilitetin e gjithë rajonit, siç ishte pajtimi franko-gjerman për Europën.  

Është gjithashtu e rëndësishme të kihet parasysh se dialogu midis dy vendeve duhet gjithashtu 

të synojë përmirësimin e kushteve të jetesës dhe të sigurisë së popullatës serbe të Kosovës, e cila 

muajt e fundit është degraduar nga një rritje shumë e ndieshme e sulmeve të papranueshme 

ndaj pjesëtarëve të komunitetit serb në gjithë Kosovën, nga dhuna si pasojë e përforcimit të 

rrjetit të krimit të organizuar në veri të Ibrit, nga presionet e ushtruara ndaj pjestarëve të FSK-

në që të japin dorëheqje dhe nga mungesa e progresit në hetimin e vrasjes së Oliver Ivanoviqit. 

Së fundi, unë do ta përmbyllja me një falenderim të veçantë bashkatdhetarëve të mi të 

pranishëm sot, që me entuziazmin dhe aftësitë e tyre kontribuojnë çdo ditë për t’i dhënë gjallëri 

dhe pasion marrëdhënieve në mes dy vendeve tona, për ata që punojnë për ambasadën ose në 

organizatat ndërkombëtare (EULEX-it, BE-së, UNMIK-ut, Këshilli i Evropës), biznesmenëve që 

kontribuojnë në zhvillimin e shkëmbimeve ekonomike e tregtare midis dy vendeve, me 

falënderim të veçantë për të dy presidentët e KOCAF, z . Rrahim Pacolli dhe z. Roger Forneris, 

dhe gjithashtu një vëmendje shumë të veçantë francezëve që punojnë në Kosovë, në OJQ-të 

humanitare, në veçanti Play international dhe Gaïa që bëjnë aq shumë për fëmijët në nevojë dhe 

për të kultivuar jetën e përbashkët të të gjitha komuniteteve.  

Gjithashtu do të doja të falënderoj të gjithë sponsorët që sot e kanë bërë të mundur organizimin 

e kësaj ngjarjeje në kushte më të mira, për t'i dhënë Festës Kombëtare Franceze shkëlqimin e saj 

të plotë. 

Mendimet e mia janë gjithashtu te ekipi i Francës në futboll, i cili do të luajë nesër finalen e 

Kupës së Botës kundër ekipit të Kroacisë. Ju uroj atyre një ndeshje të mirë dhe le të fitoj më i miri. 

Së fundi, dëshiroj ta përfundoj këtë fjalim duke ngre një dolli për shëndetin e Republikës së 

Francës dhe Republikës së Kosovës. 


