KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ
KEİPA

DEKLARASYON
KARADENİZ BÖLGESİNDE BARIŞIN VE GÜVENLİĞİN
SAĞLANMASINDA PARLAMENTOLARIN ROLÜ
(İstanbul, 5 Temmuz 2017)
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin (KEİPA) üyeleri olarak
bizler, 49.KEİPA Genel Kurulu vesilesiyle İstanbul’da toplandık.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin (KEİ) ilke ve amaçları ile önceki KEİPA
Bildirilerine yönelik taahhütlerimizi yineleyerek,
KEİPA’nın geçtiğimiz yıllar boyunca ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi
yoluyla üye devletler arasında barışçıl ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmayı
amaçlayan önemli bir bölgesel örgüt haline geldiğini kabul ederek,
KEİPA’yı, bölgedeki en güncel meseleleri müzakere etme yoluyla, KEİ Üyesi
Devletlerin parlamenterleri arasında yapıcı diyalogun teşviki açısından önemli bir
platform olarak görerek,
“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” (SKH) de dahil olmak üzere Birleşmiş
Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanmasının, barışın,
istikrarın ve hukukun üstünlüğüne dayalı etkin yönetişimin güçlenmesine katkıda
bulunacağını not ederek,
Farklı ülkelere ve değişlik kültürlere mensup halklar arasında fikir ve tecrübe
paylaşımının KEİ bölgesinde güven arttırıcılık bağlamında olumlu etki
yapacağının altını çizerek,
Parlamentoların insanlar arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesinde bir öncü rol
oynadığını dikkate alarak,
Parlamentolararası diyalogun KEİ Üye Devletleri arasında karşılıklı anlayışı
güçlendirme yolunda anahtar rol oynadığını vurgulayarak,
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Aşağıdaki hususları beyan ederiz:
-BM Şartı’nda, Helsinki Nihaî Senedi’nde, Paris Şartı’nda yer alan ilkelere ve
uluslararası hukukun genel Kabul görmüş prensip ve kurallarına bağlılığımızı
yineliyoruz.
-Bölgesel diyalogun güçlendirilmesinin, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün
teşvikinde olduğu kadar Karadeniz Bölgesinde barış ve istikrarın gelişmesine de
katkıda bulunacağına inanıyoruz.
- KEİPA’nın olağan toplantılarının ve onun ulusal delegasyonlarının karşılıklı
ziyaretlerinin bölgede barış, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi için ortak
zemini sağlamakta olduğunu vurgularız.
- Ulusal parlamentolar ve bölgesel parlamenter asambleler arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesinin bölgemizdeki siyasî iklime olumlu yansımaları olduğunu not
etmekteyiz.
-KEİ bölgesinde ve ötesinde göçmenlerin ve mültecilerin ihtiyaçlarına ve
sorunlarına çözüm getirilmesinde ortak bir dayanışma ve işbirliği duygusu ile
hareket etmeye önem atfetmekteyiz.
-Terörizmin bölgemizdeki barış ve güvenliğe yönelik en önemli tehditlerden biri
olduğu gerçeğinin bilinciyle, gerekçesi, kaynağı ve amacı ne olursa olsun tüm
biçimleri ve tezahürleriyle terörizmi kınıyoruz. Ulusal parlamentolarımızda
terörizmin tüm biçimlerine karşı önleyici, mücadele edici ve bertaraf edici
tedbirlerin alınması yönündeki kararlılığımızı yinelemekteyiz.
-Ekonomik, sosyal, insanî ve çevresel sorunların tüm bölgenin yararına
çözümlenmesi konusunda ulusal parlamentoların çabalarının eşgüdümünün
sağlanmasında KEİPA’nın potansiyel rolünün altını çizeriz.
-Süregelen ihtilafların barışçı yollardan çözümünün bölgedeki ekonomik havayı
olumlu yönde etkileyeceğinin bilincindeyiz. Bu itibarla, coğrafyamızda güvenlik
ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalara parlamento katkılarının
arttırılması için her türlü gayreti göstermeye hazırız.
- KEİ Üyesi Devletlerin halklarını temsil eden parlamentolar arasındaki
işbirliğinin, bölgemizde barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik ortak
hedeflerimize ulaşılması adına, milli çabaların ve uluslararası işbirliğinin
kuvvetlendirilmesini kolaylaştırdığnı vurgulamaktayız.
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