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Arınç: "Kritik eşiği aştık"
Türkiye-AB Karma Parlamento
Komisyonu, AB tarafında yapılacak
seçimler öncesi son toplantısı 6-7
Nisan tarihlerinde İzmir'de toplandı.
TBMM Başkanı Bülent Arınç,
52 nci toplantıyı açarken yaptığı
konuşmada, ifade özgürlüğü, sivilasker ilişkileri, dini özgürlükler gibi
çok önemli alanlarda ilerleme sağ
layan yasal düzenlemelerin yürür
lüğe
konulduğunu
belirterek
"Kopenhag siyasî kriterlerine uyum
sürecimizde önemli atılımlar ger
çekleştirilmiştir. Türkiye, mevzuat
açısından artık kritik eşiği aşmış
durumdadır. Buna uyumlu mevzuat
reformu çalışmaları ise sürmek
tedir." dedi.
Türkiye, tam üyelik hedefi doğ
rultusunda ilerledikçe, bazı çev
relerin Türkiye-AB ilişkilerini ahdi
ve doğal mecrasından çıkarmaya
yönelik söylemlerinin de kuvvet
kazandığını belirten Armç, bu tür
girişimlerin temelinde bilgi eksik
likleri ile önyargıların yattığını
belirterek "Ahde vefa, akılcılık ve
etkin işbirliğinin, bu yöndeki gay
retleri akamete uğratmamızı kolay
laştıracağına inanı-yoruz." diye
konuştu.
Arınç, önümüzdeki Avrupa Par
lamentosu seçimlerinin, bazı çev
relerce Türkiye'nin AB üyeliğine
karşıt söylemlerin dile getirilmesi
için bir vesile addedildiğinin anlaşıl
dığını ifade ettiği konuşmasında,
şunları söyledi:
"Bu çevrelere, İslam'ı çağdaşlık
la bağdaştıran, medeniyetleri buluş
turan yerleşik laik ve demokratik
sistemi ve eşsiz kimliğiyle, dinamik
nüfusuyla, ekonomisiyle,
AB'yi Kafkasya ve Orta
Asya ile Ortadoğu'ya bağ

layan ticaret ve enerji hatlarının
kavşak noktasındaki özel siyasî ve
stratejik konumuyla Türkiye'nin bir
liğe getireceği katkıları el birliğiyle
izah etmemiz gerekmektedir." dedi.
Adalet Bakanı Cemil Çiçek ise
Hükümet ile Parlamento'nun yürür
lüğe koyduğu reform paketleri hak
kında bilgi verdi ve reformların uy
gulanması için yapılan çalışmaları
anlattı.
Eş Başkanlar Prof. Dr. Aydın
Dumanoğlu ile Joost Lagendijik
tarafından yönetilen toplantılar kap
samında, Türkiye-AB ilişkilerini et
kileyen son gelişmeler masaya
yatırıldı ve görüş alışverişinde
bulunuldu.

Türkiye-AB Karma
Parlamento Komisyonu,
AB tarafındaki seçimler
öncesi son kez toplandı

Türkiye-AB Karma Parlamento
Komisyonu Eş Başkanı Prof. Dr.
Aydın Dumanoğlu, Avrupa Par
lamentosu seçimleri öncesinde mev
cut AP üyeleri ile yapılacak son top
lantı niteliğinde olan bu toplantının,
aynı zamanda, AB Komisyonu'nun
sonbaharda görevi yeni komisyona
bırakmadan önce yayımlayacağı
Türkiye Raporu'na olumlu etki
yapabilecek parlamentolar arası
görüş alış verişini ve anlayışı ortaya
koyacağını bildirdi.
Toplantı sırasında ele alman
konularda ulaşılan asgari müşterek
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noktalar ve öneriler bir deklarasyon
kapsamında bir araya getirilerek
yayınlandı.
Dumanoğlu, Avrupa seçimleri
öncesinde mevcut üyelerle son kez
bir araya gelinen toplantıda, geç
tiğimiz dönemde yakalanan işbirliği
havasının daha da kuvvetlendiğini
ve Türkiye'nin gösterdiği gayret
lerin vurgulandığını bildirdi.
Komisyon toplantısında, Tür
kiye'nin, AB'ye katılım sürecinde
Helsinki'den bu yana önemli iler
leme kaydettiği ve siyasî kriterlere
uymaya yönelik mevzuat çalış
malarında önemli bir eşiğe geldiği
ve yeni çalışmaların yapılması ar
zusunun bulunduğu belirtildi. Top
lantıda, yapılan reform niteliğindeki
düzenlemelerin yalnızca Kopenhag
Kriterlerine uyma adına değil, Türk
halkının ekonomik, sosyal ve siyasî
koşullarını daha da geliştirmek
amacıyla yapılmış olmasının mem
nuniyetle karşılandığı duyuruldu.
Türk Hükümetinin işkenceye karşı
sıfır hoşgörü taahhüdünün uygulan
masında elde edilen sonuçların
memnuniyet verici olduğu vur
gulanan toplantılarda ayrıca ulus
lararası ve bölgesel alanlardaki gün
cel gelişmelerde TBMM ve AP'nun
önemli rol oynayabileceği belirtildi.
Toplantılar sonunda hazırlanan
ortak bildiride ayrıca, terör ve örgüt
lü suçlar konusundaki işbirliğinin
memnunluk verici düzeyde olduğu,
Türkiye'nin
her
bölgesindeki
ekonomik ve sosyal kalkınmışlık
düzeyinin
artırılması
çabaları
üzerinde önemli adımlar atıldığı
vurgulandı.
AB tarafı da, Schengen alanına
girişlerdeki vize sıkıntıları
konusu ile ilgili sıkıntıların
ele alınacağını bildirdi.

MİLLETİNDİR

