DıŞ ILIŞKILER
alışverişinde bulunmak üzere bir dizi
toplantı düzenledi.
ilki TBMM Çevre Komisyonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan
AB Genel Sekreteri Büyükelçi V o l k a n
Vural, Ulusal Programın AB Komisyonu'na sunulmasının geciktiği yo
lundaki endişelerin "yersiz" olduğunu
söyledi. V u r a l , UP'nin A B Komisyonu'na verilebilmesi için Katılım
Ortaklığı Belgesi'nin (KOB) hukuki bir
kimlik kazanması gerektiğini vurgu
layarak, bunun da KOB'un AP Konseyi
tarafından onaylanmasıyla mümkün
olabileceğini kaydetti.
T B M M Çevre
Komisyonu
Başkanı ANAP istanbul Milletvekili Ediz
Hun da, bir soru üzerine, hükümet
ortakları arasında UP konusunda bir
uzlaşmazlığın sözkonusu olmadığını
söyledi. Türkiye'nin önümüzdeki 20
yıl içinde en önemli sorununun içilebilir
temiz su kaynakları sağlanması
olduğunu kaydeden H u n , alternatif
enerji kaynaklarına yönelinmesi
gerektiğini kaydetti.
Avrupa Parlamentosu (AP)
Genel Kurulu'nun ardından, Avrupa
Birliği (AB) Konseyi de, A B üyesi
ülkelerin Dışişleri Bakanlarından oluşan
Genel İşler Konseyi'nin 26 Şubat 2001
günü Brüksel'de yapılan aylık olağan
toplantısında, Çerçeve Yönetmelik
resmen onaylandı.
Türkiye'ye ilişkin Katılım Or
taklığı Belgesi'nin (KOB) hukuki temelini
oluşturan ve bir süre önce Avrupa
Parlamentosu'ndan geçen Çerçeve
Yönetmelik ile ilgili onay, AB'nin resmi
gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Bu gelişmelerden sonra Türkiye
de Ulusal Programını açıkladı ve
programı AB'ye iletti. A B ile ilişkilerden
sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Mesut Yılmaz, 18Mart'da
bir basın toplantısı düzenleyerek,
Hükümet ortakları arasında yapılan
görüşmeler ve Bakanlar Kurulu'ndaki
tartışmalardan sonra son biçimini alan
Ulusal Programı açıkladı. Program
24 Mart günü Resmi Gazetede
yayımlandı.

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri
Parlamento Başkanları
Üsküp'te toplandı
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri
(GDAÜ) işbirliği Süreci Parlamento
Başkanları Toplantısı, 20 - 21 Mart
tarihlerinde Makedonya'nın başkenti
Üsküp'te yapıldı. Toplantıda Türkiye'yi
TBMM Başkanvekili Vecdi Gönül
temsil etti.
NATO Parlamenterler Asamb
lesi Başkanvekili Türk Grubu ve Akdeniz
Özel Grubu Başkanı İstanbul Mil
letvekili Tahir Köse ile TBMM Genel
Sekreteri Vahit Erdemin de katıldığı
toplantıda bir konuşma yapan Vecdi
Gönül, katılımcı ülkeler arasındaki
işbirliğinin geliştirilmesini istedi. Gönül,
şöyle konuştu.
"Bu süreç 1999 yılında TBMM'de dönemin Dışişleri Komisyonu
Başkanı sayın Murat Karayalçın'ın
inisiyatifiyle, Ankara'da yapılan Güney
doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Ko
misyonları Başkanları Toplantısı ile
başlatılmıştır. Romanya'nın ev sahip
liğinde ikincisi yapılan Dışişleri Ko
misyonları Başkanları Toplantısı'nın
ardından bu kez Makedonya, b u
toplantıların düzeyini Parlamento
Başkanları seviyesine yükselterek
işbirliğinin devamını sağlamıştır."
Bunda, bölgede son bir yıl içinde
kaydedilen gelişmelerin etkisinin de
rol oynadığını, Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti'nde (YFC) yapılan genel
seçimlerin ardından yaşanan demok
rasiye geçiş sürecinin, umutların ve
geleceğe yönelik beklentilerin artma
sına sebebiyet verdiğini ifade eden
Gönül, sözlerini şöyle sürdürdü:
"YFC ve Bosna Hersek'in Şubat
2000'de Bükreş'te yapılan doruk
toplantısı sırasında imzalanan Güney
doğu Avrupa'da iyi Komşuluk İlişkileri,
istikrar, Güvenlik ve işbirliği Şartı'nı
kabul etmelerini belirten bildirgeyi
geçen ay Üsküp'te yapılan dorukta
imzalamış olmalarından ötürü ayrıca

kutlamak istiyorum. GDAÜ işbirliği
Süreci'nin artık eskisinden daha güçlü
olduğunu söyleyebiliriz."
G ö n ü l , Balkan coğrafyasında
yaşayan 130 milyona yakın birnüfusu
temsil ettiklerine işaret ederek, "Var
olan farklılıklar Balkanların zenginliği
ve güzelliğidir. Esas olan, bu zenginliği
muhafaza ederek, ülkelerimizin v e
halklarımızın buluştukları ortak nokta
ları yakalamak ve geliştirmektir. Bu
ortak noktalar, hiç kuşkusuz, parlamen
ter sistem, hukukun üstünlüğü, insan
hakları, eşitlik, özgürlük gibi uluslararası
değerlerdir. Bu değerlerin var olduğu
toplumlar gelişirken, bunları gözardı
eden toplumlar geri kalmaya mahkum
dur. Parlamentolar ve onu oluşturan
biz parlamenterler için esas olan, bu
değerlerin bulunduğumuz toplum içinde
tam anlamıyla yerleşmesine yardımcı
olmaktır" dedi.
Yunan Parlamentosu Başkanı
A p o s t ó l o s K a k l a m a n l s ' i n konuşma
sında Kıbrıs konusuna temas ettiğine
işaret eden G ö n ü l , Kıbrıs konusunda
kendisinin de söyleyeceği şeyler
olduğunu belirterek, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Ancak, Kıbrıs konusuyla ilgili
taraflar burada mevcut olmadığı gibi,
bu toplantı bu konunun görüşüleceği
bir yer değildir. Bu sebeple sayın
Apostólos Kaklamanis'e, bu konuya
dokunduklarından dolayı teessüflerimi
bildiriyorum."
Tahir K ö s e ise konuşmas ı nda
toplantıya Makedonya'da son iki hafta
dır yaşananlara gösterdiği hasasasiyetin
bir göstergesi olarak katıldığını belirtti.
K ö s e , N A T O ve A v r u p a
Birl'ıği'nin (AB) bu ülkede ve sınırlarında
olup bitenleri yakından izlediğini ve
Presevo Vadisi'nde Sırplarla Arnavutlar
arasında barışçı bir çözüm bulmak
için uğraştıklarını kaydetti.
TBMM BÜLTENİ
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