Meclis'in bu ayki konuğu Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı

Gerdjikov'du

Arınç: "Bulgaristan bizim için
seçkin bir ortak konumundadır"
TBMM olarak Bulgaristan ile Gerdjikov, bu yılın sonunda
Bulgaristan Ulusal Meclis Baş
kanı Ognyan Gerdjikov ve ilişkilerin gelişmesine büyük AB'nin Türkiye'ye müzakere tarihi
beraberindeki bir Parlamento önem verdiklerini dile getiren vermesini ve Türkiye'nin de Bir
Heyeti, TBMM Başkanı Bülent Arınç, komisyonlar ve dostluk liğe tam üye olmasını arzuladık
Arınç'ın davetlisi olarak 21-25 grupları vasıtasıyla ilişkileri en üst larını sözlerine ekledi.
TBMM Başkanı Arınç ile Bul
Şubat tarihleri arasında Ankara'ya noktaya çıkarmayı hedefledik
lerini anlattı. Bülent Arınç, geç garistan Ulusal Meclis Başkanı
resmi bir ziyarette bulundu.
Ognyan Gerdjikov başkan tiğimiz Ekim ayında Bulgaris Gerdjikov, yaklaşık yarım saat
lığındaki heyet, Esenboğa Hava tan'ın NATO'ya katılımına ilişkin baş başa görüştükten sonra Mec
anlaşmanın TBMM'de onaylan lis Başkanlık Divanı Salonunda
alanında,
Türkiye-Bulgaristan
dığını anımsatarak, "Halkların da heyetler arası görüşmeler yapıldı.
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TBMM Başkanı Arınç, Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı Ognyan Gerdjikov ile
fetin
de iktidar
görüşmesinde, iki ülke arasındaki gelişen ilişkileri vurguladı
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diren Gerdjikov, Türkiye'deki yüz
Türkiye ile Bulgaristan arasın davetine teşekkür ettiği konuş de 10'luk barajın da bu seviyeye
da tarihten gelen köklü ilişkiler masında, ziyaretinin Türkiye-Bul inmesi durumunda daha çok par
bulunduğunu, bu ülkede çok garistan ilişkilerinde ileri bir adımı tinin TBMM'ye girebilme olanağı
sayıda soydaşın yaşadığını teşkil edeceğine inandığını söy bulacağını söyledi. Gerdjikov,
anımsatan Arınç, "İlişkilerimiz ledi. Türkiye ile Bulgaristan Bulgaristan'ın NATO'ya üyeliği
son yıllarda çok iyiye gitmektedir, arasında stratejik ilişkilerin bulun konusunda Türkiye'nin verdiği
giderek daha da iyi olacaktır" duğuna işaret eden Gerdjikov, desteğe de teşekkür etti.
diye konuştu. Arınç, Bulgaris iki ülkenin teröre karşı ortak
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tan'ın, Türkiye'nin Avrupa'ya mücadele verdiğini bildirdi.
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Bulgaristan'ın kısa bir süre olumlu dönemini yaşadığını belir
açılan kapısı niteliğinde olduğunu
AB'ye tam üye olacağını belirten terek, Bulgaristan'ın açılım ve
da belirtti.
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