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Türkiye-AB ilişkileri
yeni bir ivme kazanıyor
Türkiye - Avrupa Birliği Kar
ma Parlamento Komisyonu top
lantısı 12-16 Ekim 1999 tarihleri
arasında Brüksel'de yapıldı.
KPK Başkanı, Aksaray
Milletvekili Kursa t Eser yapılan
toplantılardan sonra düzenlediği
basın toplantısında, Helsinki zir
vesinde alınacak kararın Avrupa
Komisyonu raporu doğrultusunda
olmasının, Türkiye-AB ilişkilerine
yeni ivme kazandıracağını bildirdi.
Eser toplantılar sırasında Avrupa
Parlamentosu üyeleri, siyasi parti
temsilcileri ve grup yöneticileri ile
görüşmeler yapma imkanı bulduk
larını belirterek şunları söyledi:
"Buziyaretimizsırasında
KPK Eş Başkanı Daniel-CohnBendit, Eş Başkan Yardımcısı
Andew Duff, KPK üyesi Ozan
Ceyhun, AP Dışilişkiler Komisyo
nundan Catherine Lalumiere,
Sosyalist Gruptan Richard Balte,
Hristiyan Demokrat Jacques
Santer, Çevre, Kamu Sağlığı ve
Tüketiciyi Koruma Komisyonu
Başkanı Caroline Jackson ile
Bölgesel Politika, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Başkan
Yardımcısı Rijk Van Dam ile
görüşmeler yaptık.
Helsinki Zirvesi öncesi
yapmış olduğumuz bu görüşmeler
ülkemiz açısından son derece
verimli geçmiştir. Bu ziyaretimiz
çerçevesinde
ayrıca
AB
Komisyonu'nun ilgili birimleriyle
de temaslarda bulunduk."
AB Komisyonunun Türkiye
ile ilgili raporunun Başkan Prodi
tarafından açıklandığını hatırlatan
Eser, bu raporda Türkiye'nin
Birliğe tam üyeliğe hazırlanması
için somut bir katılım ortaklığı
stratejisi önerildiğini kaydetti.
Raporda ortaklığın şu unsurları
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içermesi gerektiği bildirildi:
- Siyasi diyalogun derin
leştirilmesi ve ortak dış güvenlik
politikası çerçevesinde AB'nin
ortak tutum ve faaliyetlerine
katılınması imkanı,
- Katılma öncesi mali
yardım kaynaklarının tümünün
eşgüdümünün tek bir çerçeve
içinde sağlanması
- Bütün topluluk prog
ramlarına ve ajanslarına tam katılımolanağı, katılım ortaklığının
uygulanmasını izlemek amacıyla
Avrupa anlaşmalarını örneğine
uygun bir şekilde işleyecek
mekanizmanın kurulması
- Türkiye'nin mevzuat ve
uygulamalarının AB ile ahenkleştirilmesini teminen, AB müktesabatının analitik yönden ince
lenmesine başlanılması. Bu un
surların Türkiye'nin AB Komis
yonu tarafından artık diğer adaylar
gibi resmi bir aday olarak değer
lendirildiğini gösterdiğini ifade eden
Kürşat Eser, şöyle devam etti:
"Helsinki Zirvesinde alına
cak kararların komisyonun açık
ladığı tavsiyeler doğrultusunda
olması halinde, bu tutum iliş
kilerimiz açısından çok önem
lidir. Karma Parlamento Komis
yonu, Türk kanadı olarak Ko
misyonun bu kararını olumlu
buluyoruz ve Türkiye-AB iliş
kilerine yeni bir ivme kazan
dıracağına inanıyoruz. Mecli
simizin özveri ile çalışıp son
zamanlarda çıkardığı kanunların,
bu kararların alınmasında olumlu
katkısı olmuştur. Bundan sonra
da Meclisimizin iradesiyle çıkacak
yasaların ülkemize Helsinki Zir
vesi ile adaylık statüsü kazan
dırarak AB'ne entegre edecek
adımlar olacağına inanıyorum."

AKPM Genel Kurulu...

Türkiye'nin terör
tanımı kabul edildi
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 1999
4. Dönem Toplantısı 20-24 Eylül'de Strasburg'da
yapıldı. Toplantıya AKPM Türk Grubu Başkanı
Uluç Gürkan ile grup üyeleri Tayyibe Gülek,
Mehmet Telek, Oya Akgönenç Miguslddln,
Hüseyin Kalkan, Mehmet Sağlam, Faruk Bal,
Cevdet Akçalı, Atilla Mutman, Süha Tanık
ve Şükrü Yürür katıldı. Türk delegasyonu, Genel
Kurul süresince, Marmara depremine Avrupa'nın
dikkatini çekmek üzere yaklaşık 40 fotoğrafın
yer aldığı bir sergi düzenledi.
Genel Kurul'da söz alan Asamble Başkanı
Lord Russell-Johnston, Türkiye ve Yunanistan'da
ki depremlerin iki ülkenin birbirine yaklaşmasını
sağladığını, Türk Grubu BaşkanıUluç Gürkan
da iki topluma birbirlerinden nefret etmenin öğ
retildiğini ama birinin acısının diğerine mutluluk
getirmediğini ve olayın insanlığı herşeyin üzerine
çıkaran yeni bir dil geliştirdiğini vurguladılar.
Genel Kurul'da "Abdullah Öcalan Dava
sına Asamble'nin Ternsilini Sağlayan Geçici
Komisyon (Ad-Hoc)" başlıklı ekraporele alındı.
Öcalan davası ile ilgili bazı eleştirileri içeren ek
rapor üzerinde konuşan Gürkan, Rapor'un
mahkeme kararlarına müdahale yetkisi olma
dığı, yargının bağımsızlığı ilkesinin gözardı edildiği,
yargılamanın açık ve adil olduğu ve halen
sürmekte olan bu dava ile ilgili yorum yapmanın
yanlışlığı üzerinde durdu. Denetim Komisyonu
Türkiye Raportörlerinden Borsony de
yargılamada siyasi olarak kabul edilemez
durumlar olduğunu, ancak, hukuki yönden hiçbir
sorun bulunmadığını söyledi.
Avrupa Konseyinin yeni Genel Sekreteri
Walter Schvimmer, Türkiye ve Yunanistan'daki
deprem ile Rusya'daki bombalama olaylarına
değindi. Başkan Yardımcılığına da Avusturyalı
bayan parlamenter Edeltraud Gatterer seçildi.
Bu arada, "Terörizm karşısında Avrupa
demokrasileri" raporunda Türk parlamenterlerin
verdiği önerge ile Türkiye'nin savunduğu tezler
doğrultusunda yeni bir terör tanımı yapı
larak, "AKPM, bir ülkeye, kurumlarına, nüfusuna
karşı şiddet uygulayan veya uygulamakla tehdit
eden bölücü, fanatik ve aşırı uç ideolojilere
mensup her birey veya grubun faaliyetlerini
terör faaliyetleri olarak kabul eder" denildi.

