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Fjala e kryetarit, z. julien roche

Përshëndetje të gjithëve,
Së pari, mirëseerdhët në këtë asamble të përgjithshme të jashtëzakonshme nga
disa këndvështrime, së pari, Asamble e përgjithshme e jashtëzakonshme
ligjërisht, dhe gjithashtu sepse edhe rrethanat janë të jashtëzakonshme.
Shpresoj se ju dhe njerëzit tuaj jeni mirë në këto kohë shumë të veçanta.
Me këtë rast, unë do të doja të përshëndes kujtimin e bashkatdhetarit tonë
Madjid Ait-Abbas i cili vdiq si rezultat i Covid pavarësisht riatdhesimit të tij
urgjent në Francë falë mbështetjes efektive të Ambasadës sonë.
E gjithë kjo është shumë e trishtueshme por jeta vazhdon dhe ne duhet të
përballemi me vështirësitë. Shfaqja e afërt e vaksinave më në fund po hap
perspektiva shumë pozitive për ne dhe qëllimi tani është të marrim kohën e
nevojshme, apriori deri në verën e ardhshme. Ne do t’a arrijmë, jam i sigurt.
Solidariteti duhet të luajë midis anëtarëve tanë. Mos hezitoni të na tregoni për
vështirësitë tuaja, ne do të bëjmë më të mirën për t'ju ndihmuar.
Po thoja që kjo AP ishte e jashtëzakonshme në më shumë se një mënyrë, në
veçanti gjithashtu sepse pavarësisht veprimeve tona të vazhdueshme, dhe në
këtë rats përshëndes punën e drejtoreshës sonë Blerina Kazhani, Gjykata e
Tiranës ende nuk ka validuar statutet tona të reja, për mungesë të gjyqtarëve nga
një zinxhir te sëmuresh të njëpasnjëshëm që e ka parandaluar këtë validim deri
më sot.
Sapo të marrim validimin nga Gjykata, atëherë ne do të jemi në gjendje të
mbajmë një AP të vërtetë me aftësinë për të votuar. Ne do t'ju mbajmë të
informuar.
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Është e panevojshme të thuhet që ky vit nuk ka qenë shumë i mirë, por për
Dhomën tonë dëmi është ende i kufizuar falë besnikërisë së anëtarëve tanë të
cilët kanë qenë në gjendje të përmbushin detyrimet e tyre financiare. Për fat të
keq nuk është rasti për të gjithë, veçanërisht për ‘’viktimat’’ e Covid, kryesisht
në fushën e turizmit, por edhe për të tjerët. Ne po konsiderojmë t'u japim atyre
një status të veçantë gjatë pandemisë në mënyrë që ata të mos përjashtohen për
mungesën e pagesës së detyrimeve të tyre, siç kërkojnë statutet tona.
Pavarësisht të gjitha këtyre vështirësive, ne duhet të nënvizojmë suksesin e
ndërmarrjes franceze Voltalia e cila është në proces të anëtarësimit në dhomën
tonë dhe e cila, pavarësisht pandemisë, ishte në gjendje të fitonte thirrjen e
madhe për tenderë për parkun fotovoltaik Karavasta në rajonin e Fierit, i cili do
të jetë parku më i madh fotovoltaik në Ballkan me një kapacitet prej 140MW.
Shpresojmë se ata do të jenë gjithashtu më të mirët shkurtin e ardhshëm për
tenderin e dytë të madh në Spitalle, në rajonin e Durrësit, i cili do ta bënte
Voltalian një nga prodhuesit më të mëdhenj të energjisë private dhe të pastër në
Shqipëri.
Tani ja kaloj fjalën Blerinës

Twin Towers
Bul. ”Dëshmorët e Kombit”
Kulla 1, Kati 7
Tirana, Albania

Mob. +355 68 40 89 998
info@ccifa.al
www.ccifa.al

Chambre de Commerce et d’Industrie France-Albanie
Membre de CCI France International&FFA
NIPT :L12428451F

