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118/20101 SAYILI TAVSİYE KARARI
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi ve Avrupa Parlamentosu
Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi
1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), KEİ üyesi
devletlerin parlamentolarının Avrupa Parlamentosu (AP) ile işbirliğini pekiştirme
kararlılığını, Avrupa kıtası entegrasyon süreçleri çerçevesi dahilinde Karadeniz
bölgesinde uyumu teşvike yönelik önemli bir itici güç olarak ifade etmektedir.
2. KEİPA, Haziran 2004’te kabul edilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter
Asamblesi ve Avrupa Parlamentosu arasındaki İşbirliği Çerçevesi hakkındaki
74/2004 sayılı Tavsiye Kararını geri çekmekte olup “siyasi, ekonomik, sosyal,
kültürel veya insani niteliği olan karşılıklı sorunların çözümünde uluslararası
çerçeveyi genişletmek için, ekonomi alanındaki her türlü çabanın, demokratik
değerlere, hukuk egemenliğine, insan haklarına saygıya ve karşılıklı anlayışa dayalı
bir toplum inşa etmede benzer gelişim olmazsa eksik kalacağı bilincine sahip olarak,
Avrupa kurumları ile gerçek bir ortaklık kurma ve daha yakın işbirliği ve derin
etkileşim oluşturma” taahhüdünü yinelemektedir.
3. KEİPA parlamenterlerin bölgesel ortaklığı güçlendirmedeki rolünü kabul etmektedir.
Entegrasyon süreçlerinde vatandaşlarla kilit oyuncular arasında bir bağ vazifesi
görmek üzere yetkilendirilen parlamentoların ve parlamenter kuruluşların, gerekli
halk desteğini seferber etmek için parlamenter diplomasi yürütmede daha etkin hale
gelmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.
4. KEİPA Karadeniz bölgesindeki halkların ve hükümetlerin genişletilmiş Avrupa
Birliği (AB) konusundaki yüksek beklentilerini dikkate almaktadır. Mevcut işbirliği
çerçeveleri ve KEİ ve AB inisiyatifleri altyapısı içersinde KEİPA bölge ülkelerini
Avrupa yapıları ile, ikili görüşmelere, kendi yetkilerinin kabulüne ve ortak amaçların
gerçekleştirilmesine dayalı işbirliğini pekiştirmeye teşvik etmektedir.
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5. Asamble, KEİ’nin tüm ilgili kuruluşlarının AB’deki mevkidaşları ile arasındaki faal
etkileşimin KEİ ve AB arasındaki ilişkileri geliştirme yönündeki ortak çabalara ve
taahhütlere yapıcı katkıda bulunacağına inanmaktadır.
6. KEİPA Avrupa Birliği Ülkeleri ve Geniş Karadeniz Bölgesi Dış İşleri Bakanları
Ortak Bildirimi’nde (Kiev, 14 Şubat 2008); Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü
Üye Ülkeleri Dişişleri Bakanları’nın KEİ-AB Genişletilmiş İlişkisine dair
Deklarasyonu’nda (Kiev, 14 Şubat 2008) ve KEİ-AB Etkileşimi: KEİ Yaklaşımı’nda
(İstanbul, 17 Ocak 2007) değinilen genişletilmiş parlamenter diploması ve işbirliği
rolüne olan ihtiyacı desteklemektedir.
7. KEİPA, KEİPA ile AP arasında süregelen işbirliğini ve üst düzey AP temsilcilerinin
KEİPA toplantılarına düzenli katılımlarını büyük takdirle karşılamaktadır. KEİPA ve
AP İşbirliği Daimi Delegasyonu ve bunun kendi Avrupa Parlamentosu yapısı
arasındaki sağlam etkileşim vasıtasıyla mevcut işbirliği çerçevesini geliştirmek için
daha fazla adım atılması çağrısında bulunmaktadır.
8. Yukarıda yazılanlar ışığında, KEİPA, KEİPA Üyesi Devletlerin Parlamentolarına
ve Hükümetlerine:
i.
Bölgesel önceliği olan konularda AP ile daha fazla diyalogu teşvik etmeye çaba
göstermeleri;
ii.

iii.

iv.

v.

KEİPA Daimi Delegasyonu ile AP arasında karşılıklı işbirliği için yeterli bir
altyapı oluşturmak amacıyla karar verme sürecini hızlandırarak AP ile olan
işbirliği çerçevesini güçlendirmeleri;
Daimi Delegasyon toplantılarının KEİPA ve Avrupa Parlamentosu İşbirliği
Daimi Delegasyonu’nun Görev Tanımı ile belirlenen şekilde yapılmasını
sağlamaları;
düzenli istişareler gerçekleştirmeye çalışmaları ve ortak proje ve programlara
ön ayak olmaları; KEİPA ve AP mevkidaş komisyonları düzeyinde yapıcı
işbirliği sağlamaları;
bilgi ve dokümantasyon alışverişi sağlayarak KEİPA ve AP sekretaryaları
arasındaki çalışma temaslarını daha da devam ettirmeleri;

KEİ çerçevesi dahilindeki girişimler için yeni uluslararası destek mekanizmaları
bulmak adına AP ile ilişkileri yoğunlaştırmaları;
vii. KEİ ile AB arasında karşılıklı yarar sağlayacak olan ilişkilerin kurulmasına
destek verme konusunda KEİ faaliyetinin tüm yönlerini koordine etmeleri

vi.

tavsiyesinde bulunmaktadır.
9. KEİPA, Dış İşleri Bakanlar Konseyini bu Tavsiye Kararını değerlendirmeye
çağırmaktadır.
10. KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu’na KEİPA-AP ilişkilerindeki ilerlemeyi
takip etme ve bu husustaki diğer gelişmeleri Daimi Komisyon toplantılarında rapor
etme görevi vermektedir.
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