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Fjalimi i Ambasadores 
 
 
Zoti President i Republikës, 
 
Zonja Kryetare e Kuvendit,  
 
Zoti Rama, 
 
Zonja dhe Zotërinj deputetë  
 
Zotërinj ministre, 
 
Të dashur kolegë ambasadorë, 
 
Të dashur bashkëkombas francezë dhe të dashur miq shqipëtarë, 
 
Është një kënaqësi dhe një nder i madh, për bashkëshortim tim dhe për mua, si dhe për të 
gjithë ekipin e Ambasadës, t’ju presim sot për të festuar, disa ditë në avancë, Festën 
kombëtare franceze. 
 
Ky festim karakterizohet natyrisht nga ndjenja e miqësisë, si dhe nga ajo e besimit. 
 
Gjatë gjithë vitit ne kemi punuar së bashku për të forcuar lidhjet mes Shqipërisë dhe Francës, 
për të mbështetur përpjekjet e Shqipërisë në kuadrin e integrimit evropian. Ambasada, 
francezët në Shqipëri, ekspertët e ardhur nga Franca, ndërmarrjet franceze kanë gjetur këtu 
mikpritjen më të mirë, sepse ju e dini se ne e kemi vënë eksperiencën dhe aftësitë tona në 
shërbim të aspiratave dhe të projekteve tuaja, duke qenë shumë të vëmendshëm ndaj nevojave 
dhe kërkesave tuaja. Pra falenderoj autoritetet shqiptare dhe institucionet e ndryshme me të 
cilat punojmë për besimin që na kanë dëshmuar. 
 
Ju garantoj se ky besim është reciprok, sepse ne i njohim pritshmëritë, përpjekjet dhe sifidat 
tuaja, sepse ne jemi të bindur se rruga në të cilën po ecni është rruga e duhur. Është rruga e 
Evropës, e standarteve dhe e vlerave të saja.  
 
Zgjedhjet u mundësuan shqiptarëve të shprehen qartë. Edhe pse rastet e dhunës që ndodhën 
nuk mund të kalojnë në heshtje, zhvillimi i mirë i votimit dhe njohja e shpejtë e rezultateve 
shkojnë padyshim në favor të Shqipërisë, ashtu si dhe miratimi i tre ligjeve të famshme nga 
Kuvendi shqiptar. 
 
Tani është e rëndësishme që të vazhdohet puna, me qëllim që Shqipëria t’u përgjigjet 
pritshmërive të Këshillit evropian të shprehura në dhjetor 2012. Vazhdimi i agjendës 
evropiane do të jetë shumë më i lehtë dhe progresi shumë më i shpejtë nëse partitë politike 
arrijnë të punojnë së bashku për këtë objektiv që të gjithë e mbështesin : integrimi evropian. 
 
 



Ky është një moment i favorshëm për integrimin evropian të Ballkanit. Më 1 korrik Kroacia u 
bë i 28-ti Shtet anëtar i Bashkimi Evropian me këtë rast përgëzoj ambasadorin Kroat të 
pranishëm sot këtu. 
 
Këshilli Evropian i datës 28 qershor hapi dritën jeshile fillimit të negociatave për Serbinë si 
dhe perspektivën e një marrëveshjeje asocimi me Kosovën, duke kërkuar shumë qartë që 
njëkohësisht duhet të përparojnë edhe negociatat mes dy vendeve. 
 
E gjitha kjo është inkurajuese sepse tregon se koha e mosmarrëveshjeve është lënë pas dhe se 
stabiliteti dhe perspektiva e së ardhes në Ballkan po përparojnë. Edhe Shqipëria duhet të jetë 
gati në monetin e duhur. 
 
Le të rikthehemi tek bashkëpunimi franko-shqiptar. Këtë vit kemi ecur akoma edhe më 
përpara. Përshëndes krijimin më 24 qershor të Dhomës së Tregrisë dhe Industrisë Francë-
Shqipëri, çka është një tregues i zgjerimit të pranisë ekonomike franceze. 
 
Ne e kemi zgjeruar bazën e bashkëpunimit tonë në fushat e gjuhës, kulturës, bashkëpunimit 
universitar, kemi zhvilluar partneritete të reja, kemi vënë në dispozicion të shqiptarëve një 
mjet shumë të rëndësishëm burimesh informatike, CULTURETHEQUE. 
 
Shkolla Franceze e Tiranës u homologua nga Ministria franceze e Arsimit, kështu që në 
Shqipëri ekziston tashmë një shkollë që u përgjigjet standardeve pedagogjike franceze dhe që 
ndjek programin francez. 
 
Miqtë e mi të dashur, pritja e kësaj mbrëmjeje nuk do të ishte kaq e bukur pa angazhimin dhe 
entuziazmin e ekipit të Ambasadës, të cilin e falenderoj përzemërsisht. 
 
Dua gjithashtu të falenderoj Dhomën e Tregrisë dhe Industrisë Francë-Shqipëri për 
mbështetjen e saj financiare, si dhe zotin Gazmend TOSKA.  
 
Në fund një falenderim të madh për Drejtorin e Shtëpisë së Oficerave dhe ekipin e tij, si dhe 
forcat e rendit që kontribojnë për sigurinë tonë.  
 
Tani do të dëgjojmë himnet kombëtare francez dhe shqiptar, si dhe himnin e Evropës. Pastaj 
do të ngrejmë një dolli për miqësinë tonë, për sukseset dhe sfidat që na presin.  
 
Vive l’Albanie ! Vive la France ! Vive l’amitié franco-albanaise ! Rroftë Shqipëria ! Rroftë 
Franca ! Rroftë miqësia franko-shqiptare! 
 
 
 
 


