MECLIS BÜLTENI

NORVEÇ BAŞBAKANI
STOLTENBERG T B M M ' D E

I TBMM Başkanı Çiçek, "Türkiye-Norveç ilişkisi 86 yıl içerisinde çok mesafe kaydetti. Sizin ziyaretiniz de ilişkilerin
ivme kazanmasına katkıda bulunacaktır. Ülkelerarası üst düzey ziyaretler ilişkilerin çeşitlendirilmesinde ve
geliştirilmesinde büyük önem arz etmektedir. Türkiye olarak hükümetlerarası ilişkilerin sürdürülmesine paralel
parlamentolararası ilişkilerin sürdürülmesini de önemsiyoruz."
T B M M Başkanı Cemil Çiçek, Norveç
Başbakanı Jens Stoltenberg ve
beraberindeki heyeti 9 Ocak'ta kabul
etti.
T B M M Başkanı Çiçek, kabulde
yaptığı konuşmada, "Norveç ile 1926
yılından beri yakın ve dostane ilişkiler
içerisinde bulunuyoruz. Dolayısıyla
86 yıllık ilişkimiz bizim için önemli
ve anlamlıdır." dedi. Norveç ile
ilişkilerimiz kapsamında birçok
demokratik değeri ve sorumluluğu
paylaştığımızı belirten T B M M Başkanı
Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Türkiye'nin 1963 yılından beri devlet
politikası olarak sürdürdüğü AB
politikası var. AB'ye tam üye olmak
istiyoruz. AB ile devam eden müzakere
sürecinde bazı sıkıntılar ve tıkanmalar
yaşanmaktadır. AB üyesi olamasak da

Gümrük Birliğine tam üye olan tek
ülke Türkiye'dir.
Henüz AB üyesi olmamakla birlikte
AB ülkeleri ile ilişkilerimizi ve
yakın temasımızı koruyoruz.
Türkiye-Norveç ilişkisi 86 yıl
içerisinde çok mesafe kaydetti.
Sizin ziyaretiniz de ilişkilerin ivme
kazanmasına katkıda bulunacaktır.
Ülkelerarası üst düzey ziyaretler
ilişkilerin çeşitlendirilmesinde
ve geliştirilmesinde büyük önem
arz etmektedir. Türkiye olarak
hükümetlerarası ilişkilerin
sürdürülmesine paralel
parlamentolararası ilişkilerin
sürdürülmesini de önemsiyoruz.
TBMM'de yüzden fazla dostluk grubu
bulunmaktadır. Bunlardan birisi de
Türkiye-Norveç Parlamentolararası

Dostluk Grubudur. Dostluk Grupları
önümüzdeki süreçte de iki ülke
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine
katkı sağlayacaklardır."
' E K O N O M I K GELIŞME

ETKILEYICI'

Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg
ise konuşmasına kendilerini kabul
ettiği için T B M M Başkanı Cemil
Çiçek'e teşekkür ederek başladı.
Türkiye ile Norveç arasındaki ilişkiler
daha da güçlenerek ve derinleşerek
sürdürülmektedir, diyen Stoltenberg
özellikle her iki ülke arasındaki
ilişkilerin iki alanda geliştirilmesi
gerektiğini bu alanların ekonomik
ilişkiler ve siyasi diyaloglar olduğunu
belirtti. Stoltenberg sözlerinde şunları
kaydetti:

