2. Bashkia Kamëz nënshkruan marrëveshjen e
binjakëzimit me Bashkinë Kemalpasa, Izmir, Turqi
Me 07 Janar 2011 u nënshkrua marrëveshja e binjakëzimit me Bashkinë Kemalpasa Turqi.
Marrëveshja e Binjakezimit u nënshkrua në sallën e Këshillit Bashkiak të Kemalpasa nga
personalitetet më të larta të të dyja vendeve, Kryetarit të Bashkisë Kamëz Z.Xhelal Mziu dhe
Kryetarit të Bashkisë Kemapasa Z. Ridvan Karakayali. Ky binjakëzim erdhi si frut i përpjekjeve,
punës dhe angazhimeve të shumta që stafet e te dyja bashkive patën dhe realizuan njëra me
tjetrën.

Në fjalën e mbajtur para Këshillit Bashkiak, Kryetari i Bashkisë Kemalpasa z. Ridvan
Karakayali tha se ishte tepër i lumtur që Bashkia Kemalpasa do të nënshkruajë marrëveshjen e
binjakëzimit me Bashkinë Kamëz në Shqipëri. Të binjakëzuar ne do të jemi më afër se kurrë që
të punojmë sëbashku në shtrirjen sa më të gjerë të marrëdhënieve tona.
Kryetari i Bashkisë Kamëz Z. Xhelal Mziu pasi falenderoi të gjithë pjesëmarrësit e pranishëm në
sallë tha se kjo Marrëveshje e Binjakëzimit shënon jo vetëm mbajtjen e marrëdhënieve të
përhershme midis dy vendeve, por sidomos në realizimin dhe në përmbushjen e objektivave të
përbashkëta për shkëmbim të stafeve, trajnimin e tyre, aplikimin për projekte të përbashkëta në
Komisionin Europian si dhe në aktivitete kulturore artistike.
Nënshkrimi i këtij akti binjakëzimi shënon një moment tjetër të rëndësishëm për Bashkinë
Kamëz dhe për gjithë komunitetin e saj.

Marrëveshja e Binjakëzimit
Në Kemalpasa, në Këshillin Bashkiak, në praninë e nënshkruesve, Ridvan Karakayali , Kryetar i
Bashkisë Kemalpasa dhe Xhelal Mziu, Kryetar i Bashkisë së Kamzës, është marrë angazhimi i
mëposhtëm:
Me vullnetin e lirë të qytetarëve tanë,
Të sigurtë se do të përmbushim aspiratat e larta dhe nevojat reale të komuniteteve për të cilat
kemi nderin e përgjegjësinë për ti përfaqësuar;
Duke ecur në gjurmët e rrugës të krijuar nga Bashkimi Europian, drejt një integrimi gjithnjë e më
të thellë dhe të gjerë të kombeve evropiane;
Të ndërgjegjshëm se marrëdhëniet e miqësisë midis popujve dhe qyteteve janë forma më e lartë e
vlerave demokratike civile;
Me theksin se dimensioni Evropian është duke u bërë për ne, pjesë thelbësore e jetës individuale
dhe sociale, dhe se bashkësia lokale zgjeron interesat e veta dhe të gjitha nismat e saj përtej
kufijve, në kërkim të solidariteteve të reja me autoritetet lokale të vendeve të tjera,
Duke mbajtur parasysh se zgjerimi e njohurive dhe i marrëdhënieve njerëzore, duhet të jenë në të
njëjtën kohë edhe një angazhim i jonë për të ndërtuar shtëpi në e përbashkët evropiane, me
institucione
të
qëndrueshme
politike
demokratike
edhe
ndërkombëtare,
Të bindur në nevojën për të respektuar parimin solidaritetit dhe ndërvarësinë në rritje të
shoqërive të ndryshme kombëtare dhe nevojën për një rend demokratik ndërkombëtar, që është
premisë e paqes globale të vërtetë
******
Në këtë ditë, ne solemnisht marrim përsipër :
 Të ndërtojmë dhe të mbajmë marrëdhënie të përhershme, jo vetëm mes qeverisjeve tona,
por sidomos ndërmjet popujve tanë , në mënyrë që të sigurohen:
 Bashkëpunim në Programet e Bashkimit Europian
 Aktivitete Kulturore dhe Artistike,
 Zhvillimet Informative të Administratës

 Të bashkojmë përpjekjet tona për të ndihmuar shtrirjen e plotë të marrëdhënieve tona, që
do të thotë sukses të kësaj veprimtarie, vazhdimësi e këtyre lidhjeve në interes të paqes
dhe prosperitetit.

