MECLIS BÜLTENI

ARNAVUTLUK CUMHURBAŞKANı TOPI,
T B M M BAŞKANı ÇIÇEK'I ZIYARET ETTI
önemli görev ifa ettiğine işaret ederek,
"Türkiye olarak Arnavutluk'taki her
gelişmeyi yakından takip ediyoruz.
Gelişmeleri gördükçe seviniyoruz, hem
demokrasi hem ekonomik gelişme
alanında gelinen nokta bizim için
sevindiricidir" diye konuştu.

TOPI: "BURADAKI

A R N A V U T L A R İKİ
ÜLKE ILIŞKILERININ
GELIŞMESINDE
KÖPRÜDÜRLER"

Balkanların İstikrarı açısından
Türkiye veArnavutluk'un
işbirliğinin zaruri olduğunu
anlatan Çiçek,"İki ülke arasındaki
ilişkiler ne kadar sağlıklı zemin
üzerinde yürürse bundan sadece
iki ülke değil, diğer ülke ve
halklar da istifade eder"diye
konuştu.

T B M M Başkanı Cemil Çiçek, 10
Ekim'de Arnavutluk Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Bamir Topi ve
beraberindeki heyet üe T B M M
Başkanlık Divanı Toplantı Salonunda
görüştü.
Görüşmede, Türkiye üe Arnavutlıüs;
arasında derin üişküerin bıüunduğunu
ifade eden Çiçek, "İki ülke arasındaki
üişküerimiz devletten devlete değü,
halktan halka bir üişkidir" diye
konuştu. Ziyaretlerinin iki ülke
arasındaki ilişkilere yeni bir boyut
kazandıracağını umdıüdarını belirten
Çiçek, "Geçmişten gelen tarihi
üişküerimiz Türkiye üe Arnavut
arasındaki ilişkilerinin ne boyutta
olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.
Türkiye'de Arnavut asülı Türk
vatandaşlarının bıüunduğunu ifade
eden Çelik, Arnavut asülı Türk
vatandaşlarının iki ülke arasında
sağlam bir köprü kurmaya vesile
olduklarını dile getirdi
Çiçek, parlamentolararası üişküerin,
dostluğun ve iş birliğinin gelişmesinde

Topi de konuşmasında, Türkiye üe
Arnavutluk arasındaki üişküerin son
20 yılda üerlediğini vurgulayarak,
özellikle parlamento boyutunun
büyük gelişme gösterdiğini söyledi.
Ülkesindeki Türk yatırımlarının
arttığını belirten Topi, "Türk
yatırımcüarı Arnavutluk'ta kendüerini
evinde hissediyor. Ben de Türkiye'ye
her geldiğimde kendimi evimde
hissediyorum. Sizin konukseverliğiniz
var ama burada çok da Arnavut
var. Buradaki Arnavutlar iki ülke
ilişkilerinin gelişmesinde köprüdürler"
dedi.
Arnavutluk Parlamentosunda son
iki yılda tıkanıklık yaşandığını,
muhalefetin bir süreden beri Meclise
gelmediğini anlatan Topi, ancak
parlamentonun şimdi tam kapasiteyle
çalıştığını büdirdi. Çiçek'in, Türkiye'de
yeni anayasa çalışmalarını hatırlatması
üzerine Topi, şöyle konuştu:
"Arnavutluk'ta anayasa değişikliği
yapüabüir m i yapüamaz mı tartışüıyor.
Cumhurbaşkanı sıfatıyla böyle
görüşmelere katümaktan çekiniyorum,
çok ihtiyatlı davranıyorum.
Görüşlerimi parlamentodayken
daha serbestçe ifade ediyordum.
Cumhurbaşkanı olarak bazı
dengeleri korumak durumundayım.
Kararlarımdan bütün taraflar memnun
değü, bazen biri bazen öbürü memnun.
Türkiye stratejik ortaklarımızdan
biridir. Sadece konukseverliğinizden
dolayı değü, Arnavutluk'un Avrupa
Atlantik entegrasyonuna verdiğiniz
sürekli destekten ötürü teşekkür
ediyorum."

