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I dashur President,
I dashur Sekretar i Përgjithshëm,
Të dashur Anëtarë të Komitetit Ekzekutiv,

Faleminderit për komunikimet tuaja më poshtë dhe bashkangjitur.
Siç diskutuam në telefon dhe në marrëveshje me EOC, ne dëshirojmë të konfirmojmë sa vijon:

1. Siç u përmend në mënyrë të përsëritur në të kaluarën dhe siç specifikohet qartë në paragrafët 1,
2 dhe 3 të Rezolutës të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e KOKSH në 9 shkurt 2020
(bashkangjitur për referencë), zyrtarët dhe anëtarët e KOKSH duhet përfundimisht të ndalojnë
nga bërja publike të cfarëdo akuze ose deklarata kundër njëri-tjetrit dhe nga marrja e vendimeve
të njëanshme. Të gjitha vendimet duhet të merren kolektivisht nga organet drejtuese kompetente
të KOKSH, d.m.th. Komiteti Ekzekutiv dhe Asambleja e Përgjithshme (si organi suprem
vendimmarrës i KOKSH). Në lidhje me këtë dhe duke pasur parasysh "njoftimin për shtyp"
bashkangjitur dhe gjithashtu pikën e fundit të emailit tuaj më poshtë, ne dëshirojmë ta bëjmë të
qartë se kurrë nuk kemi diskutuar dhe as konfirmuar ndonjë datë për t'u zhvilluar një Asamble e
Përgjithshme e Jashtëzakonshme, sic është deklaruar gabimisht, dhe ne e kuptojmë që një datë e
tillë dhe forma e një mbledhjeje të tillë të Asamblesë së Përgjithshme duhet të diskutohet,
vendoset dhe konfirmohet nga Komiteti Ekzekutiv në kohën e duhur, në konsultim me anëtarët e
Asamblesë së Përgjithshme.
2. "Komiteti Teknik" i përmendur në paragrafin 6 të Rezolutës së bashkangjitur për të rishikuar
Statutin e KOKSH duhet të formohet sa më shpejt të jetë e mundur, sipas "Road Map" të krijuar
nga Komiteti Ekzekutiv në mbledhjen e tij në 28 korrik 2020 (siç përmendet në emailin tuaj më
poshtë), në konsultim me anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme. Ky proces duhet të jetë shumë
i thjeshtë dhe përfaqësuesit e Asamblesë së Përgjithshme në këtë "Komitet Teknik" duhet të
konfirmohen / ratifikohen / emërohen përfundimisht nga Asambleja e Përgjithshme. Përbërja e
këtij "Komiteti Teknik" duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe të pasqyrojë pikëpamjet kryesore të
shprehura në KOKSH në lidhje me rishikimin e Statutit.

3. Për të ecur përpara me zbatimin e Rezolutës bashkangjitur, Asambleja e Përgjithshme duhet të
jetë në gjendje të konfirmojë së shpejti:

a) Emërimin e përfaqësuesve të Asamblesë së Përgjithshme në kuadër të "Komitetit
Teknik" për rishikimin e Statutit të KOKSH;

b) "Road map" i krijuar nga Komiteti Ekzekutiv në mbledhjen e tij më 28 korrik 2020 (siç
përmendet në emailin tuaj më poshtë), përfshirë konfirmimin përfundimtar të mbajtjes
së Asamblesë së Përgjithshme Zgjedhore në Dhjetor 2020, në frymën e Rezolutës
bashkangjitur dhe për të zgjidhur përfundimisht këtë situatë deri në fund të këtij viti dhe
pa ndonjë vonesë të mëtejshme, përkundër shtyrjes së Lojërave të Tokios (të cilën
askush nuk mund ta parashikonte kur Rezoluta u mor në shkurt të këtij viti).

Meqenëse ne e kuptojmë se mund të mos jetë e mundur të zhvillohet një takim fizik i Asamblesë së
Përgjithshme për shkak të kufizimeve aktuale shëndetësore në Shqipëri, konfirmimi i këtyre dy pikave nga
Asambleja e Përgjithshme mund të merret ose me email të thjeshtë ose përmes një mbledhje virtuale
/online të Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme. Kjo duhet të konfirmohet sa më shpejt të jetë
e mundur nga Komiteti Ekzekutiv, në konsultim me anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme.

Ju lutemi na mbani të informuar për hapat e ardhshëm dhe për vendimet kolektive që do të merren nga
Komiteti Ekzekutiv dhe Asambleja e Përgjithshme në lidhje me këtë.

Faleminderit për bashkëpunimin tuaj në sigurimin e zbatimit të qetë të këtyre hapave, në interes të KOKSH
dhe Lëvizjes Olimpike në Shqipëri.

Gjithë të mirat,
Jérôme Poivey
----------------------
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