Hollanda Temsilciler Meclisi
Başkanı VVeisglas'ın Ankara
ziyaretinde AB ile
ilişkiler ele alındı
Hollanda Temsilciler Meclisi
Başkam Frans W. Weisglas, TBMM
Başkam Bülent Arınç'm konuğu
olarak 15-17 Nisan tarihleri arasında
Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulun
du.
TBMM Başkanı Annç ile Hol
landa Temsilciler Meclisi Başkanı
Weissglas arasında yapılan resmi
görüşmelerin ordından iki ülke mec
lis başkanları ortak bir basın toplan
tısı düzenlediler.
Bülent Arınç, yapılan görüş
melerde iki ülke arasındaki ikili iliş
kilerin tüm boyutlarıyla ele aldık
larını, Türkiye-AB ilişkileri ve böl
gesel ve uluslararası alanlarda gün
cellik taşıyan konular üzerinde da
kapsamlı ve yararlı görüş alış
verişinde bulunduklarını söyledi.
Weıssglas'a AB üyelik sürecinde
son
dönemde
gerçekleştirilen
reformlar konusunda ayrın
tılı bilgi verdiğini ifade
eden Arınç, AB Kopenhag

Siyasi Kriterlerine mevzuat açısın
dan gerekli uyumun sağlandığını,
Parlamento'nun bu yönde iktidar ve
muhalefeti ile birlik içerisinde
yoğun çalışmalar sergilediğini ve
gerçekleştirilen reformların tam ve
etkin şekilde uygulanmasına kararlı
olunduğunu anlattığını bildirdi. Hol
landa'nın, Türkiye-AB ilişkilerinde
çok önemli kararların alınacağı bir
dönemde, AB Dönem Başkanlığını
deruhte edeceğini vurgulayan Arınç,
şöyle devam etti:
"Sayın
Başkan'a,
Aralık
2004'teki AB Zirvesinde tam üyelik
müzakerelerine başlanması kara
rının alınmasının Türkiye'nin önü
müzdeki dönemde temel hedefi ol
duğunu ve bu süreçte Hollanda Parlamentosu'nun da desteğini bek
lediğimizi vurguladım.
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Reform sürecimizin kaydettiği
aşamaların, Hollanda ve tüm AB
üyeleri tarafından çok iyi değerlen
dirileceğine ve Aralık 2004'te müza
kere tarihinin verileceğine olan
güvenimi belirttim."
Konuk Meclis Başkanı Weisglas
da TBMM'nin zor bir görev üstlen
diğinin farkında olduklarını söyledi.
TBMM Başkanı Arınç'ın görüş
mede önemli konuları dile getir
diğini kaydeden Weisglas, 16 mil
yon nüfusu olan Hollanda'da 350
bin kişilik Türk topluluğunun önem
li bir oranı teşkil ettiğini söyledi.
150 kişilik Hollanda parlamentosun
da 4 Türk parlamenter bulunduğunu
dile getiren Weisglas, bundan da
büyük onur ve gurur duyduklarını
anlattı.
Weisglas, 2004 Aralık ayında
Türkiye ile ilgili raporun yayınlan
masının ardından karar verme nok
tasında kendilerine de önemli görev
ler düştüğünü belirtti. Hollanda
olarak en adil şekilde davranmaya
çalışacaklarını kaydeden Weisglas,
Türkiye'ye de diğer tüm ülkelere ol
duğu gibi en adil şekilde davranılması gerektiğine inandıklarını söy
ledi.
Hollanda Temsilciler Meclisi
Başkanı Weisglas, Kopenhag siyasi
ve ekonomik kriterleri esas alınarak
bir karar verilmesi gerektiğini vur
gularken de "Kopenhag kriterleri
çerçevesinde yapılan reformlardan
büyük memnuniyet duyuyoruz. An
cak, reformların kağıt üzerinde
yapılması kadar bu reformların
yaşama geçirilmesi de hayati önem
taşı-yor" dedi.
Frans W. Weisglas ayrıca, Dev
let Bakanı
Mehmet Aydın, AB
Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar
Yakış ve TBMM İnsan Haklarını İn
celeme Komisyonu Başkanı Meh
met Elkatmış'ı ziyaret etti.
Ziyaretlerinin ardından İstan
bul'a geçen Konuk Meclis Başkanı
ve beraberindeki heyet, 17
Nisan Cumartesi günü Tür
kiye'den ayrıldı.
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