MECLİS BÜLTENİ

"Bu alanlardan birincisi olan ekonomik
alanda Türkiye'nin göstermiş olduğu
başarı çok etkileyicidir. Özellikle son
dönemlerde birçok ülkenin bu konuda
sorun yaşadığı bir ortamda Türkiye'nin
güçlü bir ekonomik gelişme yakalamış
olması oldukça etkileyici. Yine
ekonomik açıdan baktığımızda büyük
potansiyel vaadeden ticaret, yatırım
alanlarında gelişme kaydedebiliriz."
Stoltenberg "İnanıyorum k i Türkiye ve
Norveç, pek çok ekonomik sorunların
yaşandığı bir dönemde güçlü kalmış
iki ülke olarak, aralarındaki yatırım
ve ticaret potansiyelini daha da
geliştirecek olurlarsa çok daha iyi
bir durumda olabilir" açıklamasında
bulundu.
Yeni Anayasa çalışmaları sürecinizi,
demokrasi ve insan haklarını
geliştirme sürecinizi takip ediyoruz.
Yine Türkiye'nin son yıllarda insan
hakları ve kadın hakları konusundaki
gelişimini takdirle karşılıyoruz. Diğer
taraftan, pek çok ülke tarafından da
dile getirildiği üzere, ifade özgürlüğü
konusunda karşılaşılan zorluklar

da gündem de. Gazetecilerin özgür
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ve serbest çalışmaları konusu da

K ı L ı Ç D A R O Ğ L U ILE G Ö R Ü Ş T Ü

gündemde. Tüm bu gelişmeler
kapsamında hükümetlerarası ilişkilerin
yanı sıra parlamentolararası ilişkilerin
çok önemli olduğunu düşünüyorum ve
ifade etmek istiyorum."

GENEL BASKANI

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Norveç Başbakanı Jens
Stoltenberg ile 9 Ocak'ta görüştü.
Görüşme basına kapalı olarak
gerçekleşti.

A K P M TÜRK GRUBU BAŞKAM MEMECAN
PARLAMENTODA BASıN TOPLANTıSı
DÜZENLEDI
AKPM Türk Grubu Başkanı Nursuna Memecan 31 Ocak'ta
parlamentoda basın toplantısı düzenledi. AKPM Türk Grubu Başkanı
Memecan, Fransa'nın Ermeni soykırımının inkârını suç sayan yasayı
kabul etmesi ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Memecan "Avrupa Konseyinde yapacağımız lobi faaliyetleri önemliydi.
Gitmeden bir strateji geliştirdik. Önce mektup yazarak, bu mektubu hem
siyasi parti başkanlarına hem de AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'na
gönderdik. Bu mektupta Fransa'da Ermeni soykırımının inkârını suç
sayan yasanın kabul edilmesiyle birlikte ifade özgürlüğünün kısıtlanmış
olması ile ilgili durumun demokrasi için tehlikeli bir adım olduğunu
açıkladık" şeklinde konuştu.
Yazılı bir deklarasyon hazırlayarak imzaya da sunduklarını söyleyen
Memecan, 23-27 Ocak tarihleri arasında Strazburg'da yapılan AKPM
Genel Kurulu toplantısında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ve eski
Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland'ın, 26 Ocak'ta yapılan Avrupa
Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurul oturumunda Avrupa Konseyi
İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammerberg'in ve İngiltere Başbakanı
David Cameron'ın konu ile ilgili görüşlerini belirttiklerini söyledi.
Memecan, hepsinin ortak görüşünün bunun yanlış bir hareket olduğu
yönünde olduğunu söyledi.

