MECLIS BÜLTENI

A K D E N İ Z İÇİN BİRLİK PARLAMENTER
ASAMBLESİ A N T A L Y A D A T O P L A N D I
Toplantının açdış konuşmasına,
Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan
Uslu Hakkâri'deki terör saldırdarmı
lanetleyerek başladı. Karahan Uslu
konuşmasında ayrıca, kuruluşunda ve
dk dört ydında Türk Grubu Başkanı
olarak görev aldığı Akdeniz için
Birlik Parlamenter Asamblesi'nde, bu
dönemde de Türk Grubu Başkanlığını
yürütecek olmaktan onur duyduğunu
belirterek "Avrupa-Akdeniz işbirliği,
Akdeniz'in iki kıyısı arasında
zenginleşerek gelişen etkdeşimin
önemini açıkça göstermekte ve bölgesel
işbirliği açısından dave bir fırsat
teşkd etmektedir Zira bizler, işbirliği
amacının sadece karşdıklı dişkderi
pekiştirmek değd, aynı zamanda
bölgesel bütünleşme ağlarını kurmak
olduğuna da inanıyoruz." dedi.

"BARıŞ, I S T I K R A R VE
REFAH AKDENIZ'IN T Ü M
KıYıLARıNDA TESIS
EDILMELIDIR"
Karahan Uslu "Barış, istikrar ve
refah Akdeniz'in tüm kıydarında
tesis etmek önemli bir ihtiyaç
olarak karşımızda durmaktadır
Özeüdde de bölgenin hâlihazırda
mücadele ettiği siyasi ve ekonomik
problemler biz parlamenterlerin dave
katkdarını hayati kdmaktadır Diğer
taraftan Akdeniz için Birlik girişimi
kapsamında tesis edilen bu Komite,
bölgesel ekonomik ve sosyal sorunların
ortadan kaldırdmasına önemli destek
ve katkı sağlayabilecek niteliktedir
Komite çalışmaları önemli bir ihtiyaca
cevap vermekte olup toplantıda
ele alacağımız iki ana konu, temel
hedeflerimizin gerçekleştirdmesi
bakımından ayrıntdı fikir alışverişini
hak etmektedir Unutmamalıyız ki,
tardı boyunca medeniyetlerin beşiği
olan Akdeniz'in istikrarı, Avrupa'nın
istikrarı için de bir gereklddstir
Tardı boyunca medeniyetlerin
beşiği olan bu havzanın, yüzydlar
önce çağrddığı gibi "MareNostrum"
yani "Bizim Deniz" olarak anıldığı
günlere geri dönmesi, bu bölgenin
yeniden barış ve güvenlik içinde bir
ekonomik merkez hâline gelmesi
için parlamenterlerin sorumluluğu
büyüktür." diyerek konuşmasında

Akdeniz'deki istikrarın önemini de
vurguladı.
Toplantıya Malta'dan katılan
Jean Pierre Farrugia, "Türkiye'ye
geldiğinizde, 'Türkiye neden AB'de
değd?' sorusunun cevabını merak
ediyorsunuz. 1-2 yd dır yeni açdan
müzakere faslı olmamış" demesinin
üzerine Akdeniz İçin Birlik
Parlamenter Asamblesi (AİBPA)
Ekonomik ve Mali Konular, Sosyal
İşler ve Eğitim Komitesi Başkanı Ali
Ercoşkun, Türkiye'nin gerek AB'ye
katdma, gerekse Kıbrıs meselesinin
çözümüyle alakalı kararlılığında en
ufak bir geri adımının söz konusu
olmadığını vurguladı. Ercoşkun, "AB
de müzakerelerde 20 adet açdması
gereken sayfa söz konusu. Bunlarla
alakalı 17 tanesinde ise siyasi bir
engel var Bu da bddiğiniz gibi Rum
kesiminin bu noktadaki engeüemeleri,
hatta müzakerelerin başlaması
noktasında engelleme faaliyetleri" dedi.
Cezayir temsdcisi Abdi Tahar, kendi
ülkelerinin de terörden acı çektiğini
belirterek, "Cezayir terörden acı
çekmiş bir ülke. Türkiye'nin acısını
anlıyorum. Şehitlerden dolayı
üzüntülerimi ifade ediyorum. 10 yddan
fazla terörle uğraşmıştık, ekonomik
dinamiklerimizi yıkmıştı. İstikrarı
sağlayabdmek için büyük mücadele
verdik" dedi.

ARAP BAHARıYLA İLGİLİ
DEĞERLENDIRMELERDE
BULUNULDU
Toplantıda üyeler Arap Baharı'yla
dgdi de değerlendirmelerde
bulundular AİBPA Türk Grubu
Üyesi Yusuf Halaçoğlu, Libya'nın da
içinde bulunduğu bölgeden dünya
petroüerinin yüzde 67,5'inin çıktığını
belirterek, "Böyle bir ortamda
Akdeniz'de barışı nasd sağlayacağız"
diye sordu.
İrak'a kitle imha silahlarının varlığı
öne sürülerek girddiğini hatırlatan
Halaçoğlu, bu ülkede istikrarın hâlâ
sağlanamadığını vurguladı.
Avusturya'dan Stefan Schennach,
"Türkiye bölgede ve dünyada
en güçlü ekonomderden biri.
Bölgede ve dünyada çok önemli
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• Avrupa ve Akdeniz'den
parlamenterlerin katıldığı AİBPA
Ekonomik ve Mali Konular,
Sosyal İşler ve Eğitim Komitesi
Toplantısı 19-20 Ekim tarihleri
arasında Antalya'da yapıldı.
rol oynamalı. Türkiye'nin aslında
olumlu senaryoların da olduğunu
gösterebilmesi lazım" dedi.
Fas temsilcisi Abdelhamid Saadaoui,
Akdeniz'in birliği için Ediştin
Bağımsız Devleti'nin kurulmasının
şart olduğunu vurguladı. Saadaoui,
ülkesinin halkın talebi doğrultusunda
yeni bir anayasa hazırlığı içinde
olduğunu da kaydetti.
Macaristan temsdcisi Agnes Vadai
de, ekonomik krize karşı her ülkenin
kendi tedbirlerini alması gerektiğini
söyledi. Avrupa'da rejim değişikliği
olan ülkelerde bazı alınan acele
kararların yanlışlığının yeni ortaya
çıktığını belirten Vadai, "Macaristan
tarıma dayalı bir ülkeydi ve çok büyük
devlet kooperatiflerimiz vardı. Siyasi
değişimlerden sonra hükümet tarım
kooperatiflerini ortadan kaldırdı ve
bu arazderi çiftçilere vermeye başladı.
İdeoloji değişti diye hâlihazırda iyi
giden sistemi çöpe atmamalıyız" dedi.

