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Fjalimi i Ambasadorit të Francës, 13 korrik 2019 

 

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 sot për të festuar 14 korrikun, një nga momentet më të rëndësishme të 

historisë sonë, këtë ditë të vitit 1789 kur, duke pushtuar Bastilën, populli francez u çlirua nga 

zgjedha e monarkisë dhe u bë sovran i fatit të tij politik. Parimet e Revolucionit francez 

mbeten një modernizëm absolut jo vetëm për shkak se ato u përfshinë në masë të madhe në 

Deklaratën Universale të vitit 1948, por edhe për shkak se ato vendosën themelin e vlerave 

më të fuqishme në të cilat Bashkimi Evropian u ndërtua. Kjo kërkesë për vënjen në plan të 

parë të interesit të përgjithshëm mbi interesa të veçanta mbetet thelbësore për të gjitha vendet 

e BE-së, por edhe për Ballkanin dhe natyrisht Kosovën. 

Përndryshe, po takohemi në një 13 korrik të veçantë, sepse është një vit historik, 20 vjet nga 

fundi i luftës në Kosovë. Që nga 12 qershori 1999, Kosova gjithmonë ka mundur të llogaris 

në mbështetjen e palëkundur të Francës, e cila ishte në ballë të përpjekjeve për t’i dhënë fund 

konfliktit që e kishte dërmuar dhe përgjakur  vendin. 

Për këtë dëshmojnë  për me tepër këta muajt e fundit me vizitat në Francë të Presidentit Thaçi, 

që mori pjesë në ceremoninë e 11 nëntorit 2018 në Paris, atë në shkurt të vitit 2019 të 

Ministrit të Financave Bedri Hamza, pastaj atë të zëvendësministrit të mbrojtjes Burim 

Ramadani, të ministres së integrimit evropian Dhurata Hoxha, më 10 prill, të ministri i 

infrastrukturës Pal Lekaj më 18 qershor, dhe së fundmi kryeministri Haradinaj, u prit nga 

Ministri i Brendshëm më 1 korrik. 

E ardhmja e Kosovës varet kryesisht nga suksesi i zhvillimit të saj ekonomik, i cili është 

shumë i varur nga tërheqja e  investitorëve të huaj. Ambasada e Francës është e gatshme të 

japë mbështetjen e saj të plotë për projektet ekonomike që përfshijnë pjesëmarrjen e 

investitorëve francezë. Projekti për ndërtimin e një centrali elektrik me erë në malet e 

Çiçavicës i kompanisë franceze Akuo Energy si dhe projekti i ndërtimit të impiantit të 

trajtimit të ujërave të zeza të rajonit të Prishtinës do të jenë motorë për rritjen ekonomike të 

Kosovës dhe do të mundësojnë përmirësimin e cilësinë së jetës së qytetarëve kosovarë. Fillimi 

i aktivitetit të Agjencisë Franceze për Zhvillim (AFD) në Ballkan dhe veçanërisht në Kosovë, 

është gjithashtu një pikë pozitive për zhvillimin ekonomik të vendit. 

Dëshiroj të përgëzoj përpjekjet e Klubit Afarist Frankofon të Kosovës (KOCAF), i cili ka 

punuar gjatë gjithë vitit për të tërhequr investitorë francezë në Kosovë. Janë organizuar disa 

ngjarje, duke përfshirë Forumin e Investimeve Frankofone në Prishtinë në tetor 2018, i cili 

mobilizoi autoritetet më të larta në Kosovë. 
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Dëshiroj gjithashtu të theksoj punën e ambasadës në fushën e bujqësisë, ambientit dhe 

turizmit, ku njohuritë dhe ekspertiza franceze mundësojnë sjelljen e një vlerë reale të shtuar.  

Bëhet fjalë në veçanti për vendosjen  e kornizës ligjoire dhe rregullative dhe shenjave 

mbrojtëse të cilësisë për djathin e Sharrit dhe verërat e Kosovës. Gjithashtu jam i kënaqur nga 

bashkëpunimi i shkëlqyeshëm midis dy vendeve tona në arkeologji, që paraqet një potencial 

të rëndësishëm për zhvillimin e turizmit në Kosovë. 

E përshëndes angazhimin gjithnjë e më të vendosur të Kosovës në instancat Frankofonisë, që 

u shënua përmes statusit të saj si anëtar i asociuar i Organizatës Ndërkombëtare të 

Frankofonisë në vjeshtën e vitit 2018. Përveç kësaj, çertifikimi këtë javë i klasave 

parashkollore të Shkollës Ndërkombëtare Franceze të Prishtinës (EFIP) është një lajm i 

shkëlqyer dhe një garancë e vërtetë për cilësinë e mësimit të gjuhës frenge në Kosovë! 

Franca gjithashtu mbështet plotësisht institucionet dhe ngjarjet kulturore të Kosovës, ndër to 

do të përmendim vetëm Chopin Fest, Dokufest, Anibar dhe Damfest. Shfaqjet e Filarmonisë 

dhe Baletit të Kosovës në Paris këtë vit dëshmojnë për lidhjet e forta kulturore midis dy 

vendeve tona. 

Kjo miqësi që Franca sjell në Kosovë, institucioneve të saj si dhe të gjitha komuniteteve që e 

përbëjnë, do të përforcohet në vitet që vijnë pasi mbështetet në parime dhe vlera të 

përbashkëta si dhe në një vizion të përbashkët: atë të një Evrope të zgjeruar, të hapur, bujare, 

por edhe rigoroze dhe kërkuese në interes të të gjithëve. 

Franca është shumë e angazhuar për zhvillimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe 

Bashkimit evropian, si një nga vendet themeluese dhe kontribuesi i dytë në buxhetin e BE-së. 

Si e tillë, është e rëndësishme që të konfirmohet perspektiva evropiane e Kosovës duke u 

integruar plotësisht, si të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, në Strategjinë e Zgjerimit të 

Bashkimit evropian të miratuar në shkurt 2018. Pajtimi është thelbësor për stabilitetin e të 

gjithë rajonit dhe unë përgëzoj Zyrën Rajonale për Bashkëpunimin Rinor (RYCO), e cila po 

jep një kontribut të madh për të ardhmen evropiane të Ballkanit duke forcuar shkëmbimin dhe 

mobilitetin e të rinjve në rajon. 

Kosova meriton si një vend i pavarur për të gjetur vendin e saj të plotë në bashkësinë 

ndërkombëtare, por për këtë duhet që Kosova të arrijë normalizimin e marrëdhënieve të saj 

me Serbinë, sepse status quo-ja është e paqëndrueshme. Është thelbësore që dialogu të rifillojë 

sa më shpejt që të jetë e mundur. Nënshkrimi i një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse dhe të 

ligjërisht obliguese do të zgjidhte çështjet e mbetura, në përputhje me të drejtën ndërkombëtar 

dhe me acquis të BE-së, dhe do të kontribuojë në stabilitetin rajonal. 

Për këtë arsye, me Samitin e Berlinit, Franca dhe Gjermania kanë treguar gatishmërinë e tyre 

për të lehtësuar rifillimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por vazhdimi i këtij 

lehtësimi kërkon vullnet të vërtetë nga të dyja palët për t'u angazhuar shpejt në negociata 

serioze me dëshirën e përbashkët për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Disa në 

Kosovë janë të shqetësuar për përmbajtjen e një teksti të tillë, por i takon Kosovës që të 



3 
 

vendosë se çfarë dëshiron të arrijë në fund të dialogut. Po ashtu i takon asaj të përcaktojë se 

çfarë është e gatshme të pranojë për ta arritur këtë. 

Përndryshe, e di sa janë të mëdha pritjet e kosovarëve për liberalizimin e vizave dhe 

frustrimet e shoqërisë civile përballë vonesave të tepruara për të udhëtuar, për ta njohur 

Europën ose për ta vizituar familjen e tyre jashtë vendit.  

Së pari, duhet të rikujtojmë dhe të nënvizojmë se Bashkimi Europian është i vetmi nga 

partnerët dhe miqtë më të mëdhenj  

euroatlantikë në Kosovë që i ofron vendit një perspektivë për liberalizimin e vizave.  

Procesi tashmë është ne zhvillim e sipër, por shumica e shteteve anëtare, megjithatë, ende 

kanë nevojë  për garanci se zbatimi i një vendimi të tillë nuk  do të ketë pasoja në sigurinë e 

brendshme të zonës  Shengen. Kjo nuk është një pengesë shtesë, por nevoja për të punuar së 

bashku dhe shpejtë për të krijuar modalitetet operative të punës së përbashkët.  

Në këtë drejtim, është shumë pozitive që një deklaratë e qëllimit është nënshkruar në mes të 

dy qeverive tona për intensifikimin e bashkëpunimit policor, në veçanti në luftën kundër 

terrorizmit, krimit të organizuar dhe migrimit  të paligjshëm 

Që nga fundi i luftës dhe pavarësia e Kosovës, Franca ka qenë vazhdimisht e angazhuar në 

monitorimin dhe mbështetjen e reformave të nevojshme për të vendosur dhe konsoliduar 

sundimin e ligjit në Kosovë. Në ketë drejtim, gjykatësit francezë të nivelit shumë të lartë kanë 

vënë përvojën e tyre në dispozicion të homologëve të tyre kosovarë, nëpërmjet një 

binjakëzimi institucional të udhëhequr nga Italia dhe Franca për të forcuar këshillat e larta të 

gjyqësorit (gjyqtarë dhe prokurorë), që u përfundua në fillim të majit 2019. Franca mbetet e 

gatshme të vazhdojë të mbështesë Kosovën në reformën e sistemit gjyqësor, në kuadër të 

projekteve evropiane. 

Së fundi, dua të shpreh mirënjohjen time për mirëpritjen dhe vëmendjen që kam pasur unë, 

sikurse bashkëshortja ime, gjatë tre viteve të misionit tim në Kosovë, nga autoritetet më të 

larta të vendit, udhëheqësit politikë dhe shoqëria civile. Jam dëshmitar se çfarë është arritur 

gjatë kësaj periudhe dhe mund të them se kam ndjenjën se së shpejti do të largohem nga një 

vend që është më i bashkuar, më i sigurt në vete dhe me më shumë besim në të ardhmen si 

asnjëherë më parë. Po të më kërkohej të jap një porosi të fundit  ajo do të ishte se një komb 

përbëhet gjithmonë nga disa komunitete dhe se këto duhet të jenë në gjendje të jetojnë së 

bashku, me të njëjtin ritëm, me të njëjtat të drejta, me respekt të ndërsjellë.  

Dëshiroj të përfundoj me një shprehje të veçantë falënderimi për bashkëkombësit e mi sot, për 

biznesmenët që kontribuojnë në zhvillimin e shkëmbimeve ekonomike dhe tregtare mes dy 

vendeve dhe gjithashtu një vëmendje shumë të veçantë për francezët që punojnë në Kosovë në 

OJQ humanitare, ne veçanti Play International dhe Gaia. Do të doja veçanërisht të falënderoja 

të gjithë ekipin e ambasadës që më ka shoqëruar gjatë 3 viteve të fundit, efikasiteti dhe 

entuziazmi i të cilit ka mundësuar zhvillimin e bashkëpunimit franko-kosovar. 
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Dëshiroj gjithashtu të falënderoj bashkëshorten time Marguerite, angazhimi i së cilës për mua 

ka qenë një mbështetje e çmuar dhe e domosdoshme për mbarëvajtjen e misionit tim. 

Së fundi, falënderoj të gjithë sponsorët, të cilët sot e kanë bërë të mundur organizimin e kësaj 

ngjarjeje në kushte më të mira për t'i dhënë gjithë shkëlqimin festës kombëtare franceze. 

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

Francës dhe Republikës së Kosovës. 


