DEKLARASYON
“EKONOMİK İŞBİRLİĞİ YOLUYLA KEİ BÖLGESİNDE BARIŞA,
İSTİKRARA VE REFAHA DOĞRU”
(Moskova, 30 Haziran 2016)
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) üyesi olan bizler, 47. Genel
Kurul’da, Moskova’da bir araya geldik ve halihazırdaki “Ekonomik İşbirliği Yoluyla KEİ
Bölgesinde Barışa, İstikrara ve Refeha Doğru” Deklarasyonu’nu kabul ettik ve eşit ve
karşılıklı olarak faydalı işbiriği ruhuyla dostça ve iyi komşuluk ilişkilerimizi daha çok
geliştirme ve derinleştirme taahhütümüzü teyit ederiz.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (KEİ) iyi niyete ve İstanbul Zirvesi Bildirisi’nin,
Boğaziçi Bildirisi’nin ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kuruluş
Deklarasyonu’nun müşterek hedef ve prensiplerinin icrası için bölgedeki yapıcı işbirliğinin
derinleştirilmesi karşılıklı isteğine dayanan faaliyetlerinin güçlendirilmesine ve daha da
geliştirilmesine aktif olarak katkı sağlama arzumuzu tasdik ederiz.
Uluslararası hukukun evrensel olarak kabul görmüş ilkelerine olan taahhütümüzü vurgular ve
KEİPA çerçevesindeki işbirliğinin daha çok geliştirilmesini ülkelerimizdeki barışın,
istikrarın ve refahın pekiştirilmesi için lüzumlu ve önemli bir katkı olarak telakki ederiz.
Ulusal parlamentoların tüm Karadeniz Bölgesinin menfaati için, güncel ekonomik, sosyal,
kültürel, yasal ve insani sorunların çözümündeki çabalarını koordine etme amacıyla, KEİ
Bölgesindeki parlamentolar arası işbirliğinin ve yapıcı diyalogun akif gelişimine katkıda
bulunma kararlılığımızı teyit ederiz.
Bu bakımdan aşağıdaki hususları bildiriyoruz:
1. 1993 senesinde kurulan KEİ Parlamenter Asamblesi, elverişli, lüzumlu, efektif olduğunu
kanıtlamış ve zamana karşı direnmiştir. Ülkelerimizin parlamenterleri arasındaki yapıcı
diyalogu destekleyen ve Karadeniz Bölgesinde yaşayan insanların barışını, istikrarını,
güvenliğini ve refahını güçlendiren Asamble faaliyetlerini, Karadeniz Bölgesinin
ekonomik gelişiminin tamamlayıcı ve önemli bir ögesi olarak telakki ederiz.
2. KEİ ülkelerinin müşterek sosyo-ekonomik projelerin değerlendirilmesindeki ve
uygulanışındaki faydalı birleşimine yardım etme adına Parlamenter Asamble’nin
fırsatlarının aktif kulanımını önemli olarak değerlendiririz. Parlamentoların temsilcileri
olarak, Örgüt tarafından yürütülmüş olan ana faaliyetlere yasal destek sağlama arzumuzu
ifade ederiz.
3. KEİ Örgütü’nün (2017) ve KEİ Parlamenter Asamblesi’nin (2018) önümüzdeki 25.
Yıldönümü, Karadeniz Bölgesinin kalkınmasındaki yeni bir evreyi işaret etmelidir. Bu
amaçla, KEİ’nin topyekün kalkınması için üye devletlerin devlet ya da hükümet
başkanlarının çabalarını tamamıyla desteklemeye hazır bulunduğumuzu bildiririz.
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4. Günümüzde, bölgesel parlamenter örgütlerin siyasi önemi büyümektedir ve etkili
parlamentolar arası diyalog için bir platform olarak KEİPA’nın potansiyelinin daha iyi
kullanımına ihtiyaç vardır. Bu, Asamble’nin statüsünün güçlendirilmesini ve Asamble’nin
tam teşekküllü bir uluslararası parlamenter yapıya dönüşümünü içermektedir. KEİ Örgütü
ile yakın koordinasyona devam etmenin önemini anlayarak, bu sürece gerekli desteği
sağlamaya hazır bulunduğumuzu ifade ederiz.
5. Güncel meseleleri, siyasallaştırmadan, yapıcı diyalog ruhuyla müzakere etmeye devam
etme niyetindeyiz. KEİ ülkeleri arasında başarılı parlamenter işbirliğine ve karşılıklı
faydalı ve eşit ortaklığın güçlendirilmesine ancak böylesi bir yaklaşımın yol açaçağı
kanısına vardık.
6. Parlamenterler arasında serbest iletişimin yanı sıra engelsiz ve topyekün işbirliği için
elverişli ortamların ve fırsatların yaratılması adına gerekli çabaların sağlanmasını önemli
olarak telekki ederiz.
7. Tüm KEİ üye devletlerine ve ilgili icra yapılarına, kendi yetkileri ve kabul edilmiş
prosedürler dahilinde, ülkelerimizin ve insanlarımızın refahı uğruna bölgesel ekonomik
işbirliğinin etkinliğini arttırma doğrultusundaki çabaları yoğunlaştırmaları adına çağırıda
bulunuruz.
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