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Albanien: Bamir Topi (50), fremtrædende medlem af det Demokratiske Parti og
professor i veterinærbiologi, blev fredag 20.7. valgt som ny Præsident (ved fjerde
afstemning om emnet). Han ventes at skulle aflægge ed i Parlamentet mandag 23.7.
Valget af Præsident skal foretages af Parlamentet ved hemmelig afstemning. For at blive
valgt kræves 84 mandater (nemlig 3/5 af 140); Topi fik 85 stemmer. Var der ikke blevet
valgt Præsident ved månedens udgang - dvs. ved udgangen af Præsident Moisiu's periode
- skulle der afholdes Parlamentsvalg. Nederst følger Parlamentets meddelelse om valget
(som pt kun haves i en Albansk udgave).
6 fra den Venstre side (alle 6 var, så vidt vides, Socialister) deltog i afstemningen og satte
sig dermed sig ud over dén boykot som Partiformanden Edi Rama havde iværksat;
efterfølgende har partiwhip'en - Ben Blushi - trukket sig tilbage som whip.
Modkandidaten Neritan Ceka fik ganske få stemmer (langt færre end ved den tidligere
runde, hvor tidligere PM Fatos Nano i øvrigt blev slået ud; Nano har kun fået ubetydelig
støtte til sit kandidatur - herunder fra sit eget parti, Socialisterne.
Kommentar: Ganske vist er Topi valgt med de nødvendige 3/5 af mandaterne bag sig,
men man kan ikke betragte ham som en konsensus-kandidat, én som der er bred tilslutning
til, og derfor vil der nemt kunne opstå problemer i de kommende år, der kunne have været
undgået - mindre han viser sig som en uafhængig Præsident.
Både Demokraternes og Socialisternes Ledere har kørt sagen op i en spids og har ikke vist
dén samarbejdsvilje der er nødvendig for at løse et sådant spørgsmål. Ikke desto mindre
må dén serie af boykotter Edi Rama har stået i spidsen for ved forskellige lejligheder i de
seneste år siges at have vist at der er langt igen, før det Albanske Parlamentariske system
fungerer på en fornuftig måde.
Det er ikke kun Rama og Socialisterne der kan kritiseres, det samme gælder Sali Berisha
og Demokraterne. Man kunne have genvalgt den nuværende Præsident, Alfred Moisiu, der
har gjort sit arbejde ganske godt, men Berisha er i stigende grad blevet utilfreds med ham,
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fordi han ikke har gjort hvad Demokraterne har forlangt, og han har derfor insisteret på at
der kom en anden i Præsidentstolen.
Måske det ville være en idé at overgå til direkte valg? Det ville fjerne nogle af de aktuelle
problemer, men naturligvis skabe mulighed for at der opstår en anden type problemer, hvad
der kan være slemt nok - men Præsidentens opgaver er trods alt af ret begrænset
karakter?
Kosóva: USA og EU har opgivet at fremsætte resolutionsforslag i FN's
Sikkerhedsråd om Kosovo's [Kosóva's] selvstændighed, subsidiært om endnu en
tidsbegrænset serie forhandlinger, der skulle føre til det samme. Rusland har
erklæret at man ville nedlægge veto mod en vedtagelse, der ikke bygger på at
Serbien og det Albanske befolkningsflertal i Kosovo når til enighed om områdets
fremtidige status.
Muligvis vil USA og EU nu gå en anden vej og hævde at Kosovo-spørgsmålet er et rent
europæisk anliggende. I så fald må man omgå resolution 1244 fra sommeren 1999, der
ikke - uden parternes enighed - giver mulighed for uafhængighed, men kun taler om lokalt
selvstyre = 'substantial self-government for Kosovo', se: http://bjoerna.dk/kosova/UN-SCRes-1244.htm
Spørgsmålet ventes taget op i G8-kredsen, hvoraf også Rusland er medlem.
Muligvis vil Regeringen i Kosóva - som PM Agim Ceku har antydet - forsøge sig med
ensidigt at erklære området uafhængigt 28.11.2007, men en egentlig og ubetinget
anerkendelse fra omverdenen vil man dog næppe kunne opnå - i det mindste ikke i første
omgang. De krav om mindretalsbeskyttelse, som både USA og EU har forlangt opfyldt af
de Kosóva-Albanske Ledere, skal stadig være opfyldt for at USA og EU-landene kan siges
at have 'ryggen fri'.
--Ovenstående vil indgå i næste udgave af »Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og
Makedonien« der udkommer hen over midten af August.
Venlig hilsen, Bjørn Andersen, http://bjoerna.dk

20 korrik 2007 - Kuvendi zgjedh Presidentin e ri të Republikës
Nën drejtimin e Kryetares Jozefina Topalli, ditën e premte, më 20 korrik 2007, ora 19:00, Kuvendi u mblodh
dhe zhvilloi votimin e katërt për zgjedhjen e Presidentit të Republikës, i cili rezultoi me zgjedhjen e z. Bamir
Topi, me 85 vota pro.
Në emër të Sekretariatit, z. Arian Madhi deklaroi të hapur votimin për kandidatët Bamir Topi dhe Neritan
Ceka.
Në votim morën pjesë 90 deputetë dhe pas administrimit të fletëve të votimit, Sekretariati njoftoi se nuk kishte
asnjë fletë votimi të pavlefshme. Nga numërimi i fletëve të votimit kandidati Topi rezultoi me 85 vota, ndërsa
kandidati Ceka me 5 vota. Sekretariati deklaroi votimin të mbyllur dhe njoftoi se nga numërimi i votave për
secilin kandidat , z. Topi rezultoi me 85 vota, ndërsa z. Ceka me 5 vota.
Sekretariati konkludoi se në bazë të të nenit 87 të Kushtetutës, z. Bamir Topi shpallet President i Republikës.
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Pas shpalljes së rezultatit nga Sekretariati i Procedurave të Votimit, Kryetarja Topalli pasi uroi z. Topi për
zgjedhjen në postin e Presidentit të Republikës, tha "Falënderoj të gjithë deputetët të majtë e të djathtë, që në
respekt të Kushtetutës i dhanë Shqipërinë Presidentin e ri të vendit. Gjithashtu, më lejoni të falënderoj z.Ceka
për garën kushtetuese e qytetare. Sot është një ditë e madhe, është fitore e ligjit dhe e parlamentarizmit,
është fitore për çdo qytetar. Në emër të gjithë deputetëve, edhe të atyre që nuk ishin të pranishëm sot, më
lejoni t'i shpreh Presidentit të ri të Republikës urimet më të mira dhe suksese në detyrën e tij të madhe dhe
fisnike," tha Kryetarja Topalli.
Në fjalën e tij para deputetëve, z. Topi, duke iu drejtuar të gjithë kolegëve deputetë, bashkatdhetarëve e
përfaqësuesve të medias, shprehu emocionet e tij për zgjedhjen në postin e Presidentit të Republikës falë
votëbesimit të dhënë nga Parlamentit.
Z. Topi shprehu vlerësim për kontributin e z. Ceka, i cili, siç u shpreh ai, i dha vlerë procesit duke e futur atë
në rrugë kushtetuese, ndërsa u zotua për respekt të kushtetutës, të ligjit, për ruajtjen e ekuilibrit të shoqërisë
dhe për standardizim të institucioneve sipas familjes europiane, ku Shqipëria synon të integrohet. Integrimi në
Bashkimin Europian dhe në NATO, tha ndër të tjera z. Topi, mbeten dy sfidat e mëdha të vendit.
Më tej, në fjalën e tij, Presidenti i ri shprehu falënderimet për Presidentin e Kosovës, Fatmir Sejdiu, i cili dërgoi
mesazhin e parë të urimit, duke e konsideruar këtë si një sinjal shumë domethënës: të gjithë së bashku
presim pavarësinë e Kosovës, që është në interes të paqes në rajon dhe të paqes globale.
Gjithashtu, z. Topi falënderoi edhe Kryeministrin Sali Berisha për mbështetjen e fuqishme që vazhdimisht ka
treguar, duke theksuar se kjo mbështetje nuk është dhënë në interes të përfaqësimit në këtë post nga një
pjesëtar i Partisë Demokratike, por në radhë të parë në interes të krijimit të ekulibrit.
Në përfundim të fjalë së tij, z. Topi bëri ftesë për bashkëpunim, me synim që së bashku të ndërtojmë atë klimë
të aspiruar nga të gjithë.
Kryetarja Topalli njoftoi deputetët se ditën e hënë, më 23 korrik 2007, ora 18:00 do të zhvillohet ceremonia e
betimit të Presidentit të ri të Republikës.
Seanca për zgjedhjen e Presidentit i mbylli punimet rreth orës 21:10.

TOPI, Bamir Myrteza
Datëlindja: 24.4.1957
Vendlindja: Tiranë
Adresa: Kuvendi i Shqipërisë, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Tiranë.
Edukimi: Shkencat biologjike.
Profesor Doktor.
Veprimtaria profesionale:
Profesioni: Biolog.
Kërkues shkencor në fushat biologjike të aplikuara; Drejtor i Institutit të Kërkimeve Veterinare.
Veprimtaria politike: Deputet në tri Legjislatura; dy herë Kryetar i Grupit Parlamentar të PD-së; dy herë
Nënkryetar i PD-së; 1996-1997: Ministër i Bujqësisë dhe Ushqimit.
Zgjedhur në: Legjislatura: XVII
Zona zgjedhore: 31
Qarku: Tiranë
Nr. i votave: 9756
Përqindja: 53,4%
Deputet edhe në Legjislaturat XIV, XVI.
Grupi dhe komisionet parlamentare:
Grupi parlamentar: PD - Kryetar
Komisioni parlamentar: Komisioni për Veprimtaritë prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, anëtar.
Sekretare komisioni Valbona MIHO Tel.: +355 4 234607
Publikime: Shumë botime shkencore në periodikun shqiptar dhe të huaj, si dhe analiza politike frekuente.

3/3

