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Intervista për gazetën « Panorama » e datës 15 korrik 2015 

 

 
1. Zoti sekretar, mirë se vini në Shqipëri. Kjo është hera e parë që ju vizitoni 

Shqipërinë në këtë detyrë. Cili është objekti dhe qëllimi i vizitës tuaj zyrtare në 
Tiranë, si Sekretari i Shtetit për Çështjet Evropiane? 

Kam ardhur të riafirmoj këtu angazhimin e vendosur të Francës për ta mbështetur 
Shqipërinë për t’u integruar në BE. Ky është një angazhim i cili i është konfirmuar 
Kryeministrit tuaj nga Presidenti François Hollande, gjatë takimit të tyre në Paris në 
qershor të vitit 2014. Unë kam ardhur të punoj me drejtuesit tuaj për të mbështetur ecjen 
avancimin e përgatitjeve tuaja për këtë integrim.  
 
Kjo vizitë është rasti për t’i shprehur ndjenjat tona të miqësisë një vendi që është pranë 
nesh, po ende jo i njohur në mënyrë të mjaftueshme nga qytetarët dhe biznesmenët 
francezë.  
 

2. Shqipëria është një vend që ka marrë statusin e vendit kandidat. Keni ju një datë 
apo një afat se kur vendi ynë do të hapë negociatat për anëtarësim në Bashkimin 
Evropian? 

Nuk ka një datë të paracaktuar. Siç ju thashë, çështja është të përgatitet ashtu siç duhet 
dhe të arrihet të bëhet aderimi. Për këtë, ka procedura, disa etapa për të garantuar se 
Shqipëria, me të ardhur momenti, do të jetë plotësisht në gjendje të përfitojë dhe të marrë 
përsipër përgjegjësitë që rrjedhin nga statusi i saj si anëtare e Bashkimit Evropian. 
 
Mendoj se duhet të mos humbasë koha e çmuar duke parashikuar data të supozuara, të 
cilat in fine, do të varen nga rezultatet që do të ketë Shqipëria në zbatimin e reformave 
prioritare. Por unë kam besim të madh në punën që ka filluar tashmë. Vendi duhet të 
vazhdojë të përgatitet me të njëjtën dëshirë që ka dëshmuar deri më tani. Duhet bërë 
progres në reformat, të garantohet Shteti i së drejtës, të respektohen liritë themelore dhe 
rregullat e transparencës në fushën ekonomike. Hapja e negociatave për aderimin do të 
vijë natyrshëm, në përfundim të këtij procesi.  
 
Dua të përsëris edhe një herë, gjatë vizitës sime, dëshirën e Francës për të punuar përkrah 
Shqipërisë, për ecjen me sukses në këtë rrugë historike.  
 

3. Vonesa apo lënia në pritje për anëtarësim në BE i vendeve të Ballkanit 
Perëndimor, përfshirë dhe Shqipërinë, mund të krijojë probleme në këto vende, që 
nga mungesa e perspektivës për të rinjtë e deri tek rreziku i nxitjes së 
ekstremizmave islamike? 

 

 



2 
 

Evropa nuk është ndërtuar as mbi frikën, as mbi kërcënimin, as mbi dëshpërimin. Ajo 
është ndërtuar në bazë të vlerave, dëshirës, dhe shpresës : një shpresë solidariteti, paqe, 
dhe prosperiteti. 
  
Gjatë kësaj periudhe të karakterizuar nga kriza të shumta, në të njëjtën kohë ekonomike, 
sociale dhe çështje të sigurisë, është shumë e rëndësishme që të mos biesh në kurthin e 
tundimeve të populizmit, të radikalizmit dhe të mbylljes në vetvete. Dua t’ju përshëndes 
për punën e shkëlqyer që ka bërë Shqipëria në këtë fushë, ajo që është një shembull 
botëror i tolerancës midis besimeve fetare dhe që është e angazhuar plotësisht në luftën 
kundër xhihadizmit. 
 
Për sa u përket të rinjve shqiptarë, është pikërisht për ta që ne punojmë pa pushim, për të 
përforcuar shtëpinë evropiane me qëllim që ajo të jetë në gjendje të strehojë jo vetëm 
ëndrrat e tyre, por gjithashtu edhe realitetin e së nesërmes.  
 

4. Si i vlerësoni reformat e qeverisë shqiptare, të kërkuara kryesisht nga Brukseli si 
kusht për hapjen e negociatave? Është në drejtimin dhe ritmin e duhur? 

Franca e ka mbështetur fort dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë në 
qershor të vitit 2014. Unë kam marrë pjesë personalisht në Këshillin e Ministrave 
evropianë i cili ka përgatitur vendimin e Kryetarëve të Shteteve dhe të Qeverive. Dhënia 
e këtij statusi është shoqëruar me ato që quhen « pesë + dy » prioritete kyç.  
 
Komisioni evropian ndjek me kujdes gjendjen e përparimit të këtyre reformave të 
rëndësishme dhe në lidhje me këtë ai do të bëjë një bilanc në kuadrin e raportit të  
progresit që do të paraqitet në tetor të këtij viti. 
   
Për ta përmbledhur ndjesinë time personale, mendoj se Shqipëria ka ditur të dëshmojë për 
një angazhim të shkëlqyer për zhvillimin e bashkëpunimit rajonal me vendet e rajonit, 
kryesisht me Serbinë me të cilën ajo ka mundur të hedhë themelet e një procesi historik. 
Për sa i takon marrëdhënieve midis shumicës dhe opozitës, situata mbetet e komplikuar, 
dhe do të duhet ende kohë për të hequr dorë nga konfliktualiteti, ndonjëherë i dhunshëm 
midis dy kampeve. Por dua të përshëndes zhvillimin normal të zgjedhjeve lokale të 21 
qershorit. Për sa i përket reformës në administratën publike, gjërat kanë nisur mirë dhe në 
lidhje me të drejtat e Njeriut, nënvizoj se ka një progres të vërtetë, edhe pse ka ende 
nevojë për përpjekje, kryesisht për të garantuar respektimin e plotë të të drejtave të 
minoriteteve, ose më tej transparencën e plotë të proceseve elektorale. 
 
Nga ana tjetër, mbeten edhe tre fusha, në të cilat, vendi, pa vonesë, duhet të intensifikojë 
përpjekjet e tij : lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe reforma në drejtësi e 
cila duhet të zbatohet sa më shpejt.  
 
Por këto reforma, nuk kërkojnë vetëm për punën e qeverisë. Atyre duhet ‘tu 
bashkëngjiten të gjitha forcat aktive të vendit dhe kryesisht shoqëria civile.  
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5. Si paraqitet në Francë çështja e të ardhurve nga Shqipëria të cilët kanë kërkuar 
azil. Sa është numri i tyre? Ka rritje? Përbën një pengesë për hapjen e 
negociatave për anëtarësim në BE? 

Në vitin 2010, Franca mbështeti heqjen e vizave afatshkurtra për hyrjen e shqiptarëve në 
hapësirën Schengen. Në dhjetor të vitit 2013, Këshilli i Shtetit, juridiksioni më i lartë 
administrativ francez e konsideroi Shqipërinë si një vend me origjinë të sigurt. Duke mos 
pasur asnjë dyshim në karakterin demokratik të Shqipërisë, ne e kemi mbështetur dhënien 
e statusit të vendit kandidat në qershor të vitit 2014. Shtetasit shqiptarë nuk kanë pra 
asnjë arsye që të kërkojnë azil politik në Francë.  
 
Megjithatë, gjatë vitit 2014, kanë qenë afërsisht 3.000 persona që e kanë bërë këtë gjë. 
Ky ritëm kishte rënë gjatë tremujorit të parë 2015, por është rritur përsëri duke filluar nga 
pranvera. Bëhet fjalë për një temë të ndjeshme, për të cilën ne kemi një bashkëpunim 
shumë të ngushtë me Tiranën. Ne kemi besim të plotë tek autoritetet shqiptare për të 
penguar çdo keqpërdorim të procedurës së azilit, dhe tek shtetasit shqiptarë për të mos 
pranuar pasigurinë dhe qëndrimin e paligjshëm. 
 

6. Kancelarja gjermane zonja Merkel, ka nisur atë që quhet procesi i Berlinit, për 
nxitjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor për bashkëpunim mes tyre, kryesisht 
ekonomik përmes projekteve të përbashkëta. Ka Franca një projekt të tillë për 
Shqipërinë dhe rajonin tonë, apo ju i bashkëngjiten nismës së kancelares Merkel? 

Në korrik të vitit 2013 Franca, së bashku me Slloveninë dhe Kroacinë, kanë marrë 
iniciativën për të mbledhur atë që është quajtur procesi i Brdo-Brioni-t. Një vit më vonë, 
Gjermania ka ftuar vendet e Ballkanit në një takim të quajtur Procesi i Berlinit, i cili do të 
mbahet këtë verë në Vjenë, dhe verën e ardhshme në Paris.  
 
Ne jemi shumë të kënaqur që të gjithë këto procese bashkohen në një pikë të përbashkët 
dhe konfirmojnë prioritetin që Ballkani perëndimor përbën për Bashkimin evropian. 
Sigurisht, ne do të jemi në Vjenë për të inkurajuar bashkëpunimin rajonal midis BE-së 
dhe vendeve të Ballkanit perëndimor. 
 
Gjithashtu, ne po përgatisim që tani Konferencën e Paris të 2016, të cilën duam ta 
përqendrojmë mbi projektet e mëdha rajonale të infrastrukturës si dhe mbi iniciativat për 
të kontribuar në afrimin mes brezave të rinj të rajonit. Sepse janë këta të rinj që 
përfaqësojnë të ardhmen e vendeve të Ballkanit perëndimor. Një e ardhme, e cila, dhe 
jam i bindur për këtë, do të jetë një e ardhme evropiane. 
 


