Başkan

Arınç'ı Ziyaret Eden

Prodi:

"İlişkilerde Fevri Davranmamak Gerekiyor"
Türkiye ve İtalya arasında hükümetlararası
iliş
kilerin fevkalade iyi olduğunu ve hiçbir siyasi
sorun bulunmadığını vurgulayan TBMM Başka
nı Bülent Arınç, Türkiye ve İtalya
parlamento
ları arasında imzalanan işbirliği
protokolünün
de başarıyla devam ettiğini ifade etti.
Meclis Bülteni- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile
birlikte yapımı 16 yılda tamamlanan Bolu Dağı Tü
nelinin açılışı için Türkiye'ye gelen İtalya Başbakanı
Romano Prodi, TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı ziya
ret etti.
22 Ocak'ta Prodi'yi kabul eden Başkan Bülent
Armç, üç yıl önce de İtalya Başbakanı Prodi'nin AB
Komisyonu başkanıyken Türkiye'yi ziyaret ettiğini
hatırlattı. Armç, Prodi'nin Meclis Genel Kurulunda
konuşma yapan ilk Komisyon Başkanı olduğunu
söyledi. Türkiye ve İtalya arasında hükümetlararası
ilişkilerin fevkalade iyi olduğunu ve hiçbir siyasi
sorun bulunmadığını vurgulayan TBMM Başkanı
Bülent Armç, Türkiye ve İtalya parlamentoları ara
sında imzalanan işbirliği protokolünün de başarıyla
devam ettiğini ifade etti.
İtalya Başkanı Prodi de Meclis Başkanı Arınç'rn üç
yıl önceki ziyaretini anımsattığını söyleyerek, "Üç
yıl sonra farklı bir iş yapıyorum. Ama dostluk ve iş
birliği duygularım devam ediyor" dedi. Geçen üç
yıllık sürede Türkiye-AB ilişkilerinde büyük ilerle
me kaydedildiğini ifade eden Başbakan Prodi, an
cak ilişkilerin 2006 yılının Aralık ayında biraz kar
maşık bir hal aldığını söyledi.

Ticaret Hacmi
10 Milyar Euronun Üzerinde
Türkiye-AB ilişkilerinde fevri davranılmaması ge
rektiğine değinen Romano Prodi, "Maalesef birçok
seçim kampanyasında insanlar çok fevri açıklama
larda bulunuyorlar. 2007 yılı hem Avrupa hem de
Türkiye'de seçim yılıdır. Türkiye ile AB ilişkilerini
kesinlikle ufak geçici çıkarlardan armdırmalıyız.
Türkiye reformlar açısından geri dönülemez bir yo
la girmiştir, ekonomik gelişmelerde ilişkilerimizi
güçlendiren diğer unsulardan birtanesidir" diye ko
nuştu.
Türkiye ve İtalya arasındaki
ilişkilerin özellikle ticari alanEGEMENLIR

Türkiye-AB ilişkilerinin uzun vadeli bir ilişki
olduğunun görülmesi gerektiğine dikkat çeken
İtalya Başbakanı Prodi "Bundan dolayı, fevri
davranmamamız
gerekiyor. Maalesef birçok se
çim kampanyasında
insanlar çok fevri açıkla
malarda bulunuyorlar." dedi.
da hem nitelik hem nicelik olarak çok büyük geliş
me gösterdiğini kaydeden Prodi, geçen sene ticaret
hacminin 10 milyar euronun üzerine çıktığını söyle
di.
Katedilmesi gereken daha çok yol olduğunu ifade
eden Prodi, "Bankacılık sektöründe büyük kuruluş
larımız birlikte hareket etmiştir. İnanıyorum ki bu
işbirliği üçüncü ülkelerde de yatırımcılarımızın bir
likte hareket etmesini sağlayacaktır" diye konuştu.
Türkiye ve İtalya'nın Akdeniz ülkeleri olduğuna da
işaret eden Başbakan Prodi, "Asya ile olan ticaret
Akdeniz ekonomisinin yeniden canlanmasına sebe
biyet vermektedir. Birkaç sene öncesine kadar im
kansız olarak değerlendirilen fırsatlar yeni yeni
doğmaya başlamıştır. Akdeniz'in en önemli ülkeleri
olan İtalya ve Türkiye'nin bu
alanda da işbirliği yapması
çok önemli olacaktır" dedi.
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