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96/20071 SAYILI TAVSİYE KARARI
“Avrupa Birliği’nin Genişlemesi Çerçevesinde KEİ Üye Devletleri ile Ortaklık ve İşbirliği
Anlaşmaları”

1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, Avrupa Birliği ile altı KEİ
üye devleti (Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, Moldova
Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Ukrayna) arasındaki Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmalarının
demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına ve vatandaşlık haklarına saygı bakımından
paylaşılan ortak değerlere dayanan kalıcı bir işbirliği tesis etmiş olduğunu kaydetmekten
memnuniyet duymaktadır.
2. Asamble Avrupa Birliği standartlarının ve normlarının yayılmasının ortak mücadele
unsurlarına yanıt verecek şekilde barış, güven ve refah içinde birarada yaşamanın önünü
açtığını vurgulamaktadır. Karşılıklı fayda, karşılıklı sorumluluk ve karşılıklı destek ilkeleri
temelinde kurulan bu işbirliği, bazı KEİ devletlerinin daha geniş bir Avrupa işbirliği alanıyla
giderek daha fazla bütünleşmesine yönelik uygun bir çerçeve sağlamaktadır.
3. KEİ devletlerinde karmaşık geçiş ve yeniden yapılanma süreci içerisinde halihazırda pek çok
şey yapılmıştır. Piyasa güdümlü demokrasiler, açık siyasi sistemler, güçlü sivil toplum ve
etkin kurumsal altyapıya dönüşüme yönelik kapsamlı tedbirler alınmıştır. Yine de KEİ
devletleri yaşamın pek çok alanındaki uluslararası tecrübeleri kendilerine uyarlamaktan
büyük faydalar sağlayabilecektir.
4. Asamble Avrupa Birliği’nin KEİ bölgesine aktif ilgisinin, KEİ devletlerinin Avrupa bünyesinde
daha fazla bütünleşmesine destek olacağı ve Avrupa kıtasındaki muhtemel ayırıcı çizgilerin
ortadan kaldırılması amacına hizmet edeceği inancındadır.
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14 Haziran 2007 tarihli Asamble tartışması (bakınız Belge.: GA29/LC29/REP/07, Hukuk ve Siyasi
İşler Komisyonunun, 25-26 Nisan 2006 tarihinde Bükreş’te görüşülen “Avrupa Birliği’nin
Genişlemesi Çerçevesinde Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmaları” konulu raporu ; Raportör: Sn. Borislav
Ralchev – Bulgaristan)
14 Haziran 2007 tarihinde Varna, Bulgaristan’da gerçekleştirilen Genel Kurul tarafından kabul
edilen Metin.
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5. Bu bağlamda, Asamble, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile Uluslararası Karadeniz
Araştırmaları Merkezinin “KEİ ile AB kurumları arasında bütünleşmeye, işbirliğine ve
koordinasyona dayanan, dengeli, karşılıklı fayda sağlayan ve sonuç odaklı bir ilişkinin
geliştirilmesi” ihtiyacını vurgulayan “KEİ-AB etkileşimi: KEİ yaklaşımı” konulu çalışmasını
memnuniyetle karşılamaktadır.
6. Asamble, aynı zamanda da, Karadeniz bölgesindeki ve bir bütün olarak bölge ile Avrupa
Birliği arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini öngören ve Avrupa Parlamentosu ile KEİ
Parlamenter Asamblesi arasında mevcut olan yararlı temaslardan da yararlanabilecek yeni bir
bölgesel girişim olarak AB tarafından hazırlanan “Karadeniz Sinerjisi”ni memnuniyetle
karşılamaktadır.
7. Asamble “Avrupa Birliği’nin Genişlemesi çerçevesinde Karadeniz bölgesi”ne ilişkin 73/2003
sayılı Tavsiye Kararına atıfta bulunmakta ve KEİ ile AB arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine
yapıcı katkılar sağlamak üzere karşılıklı işbirliğinin arttırılmasının ve KEİ’nin her boyutuyla
desteğinin gereğini yinelemektedir.
8. Parlamenter Asamble, Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmaları dahil olmak üzere AB ile KEİ üye
devletleri arasındaki mevcut her türlü ilişkinin arttırılması için yeni bir itici güç sağlamakta ve
KEİ üye devletlerinin parlamentolarına ve hükümetlerine, işbirliği çerçevelerinin daha da
geliştirilmesi çağrısında bulunmaktadır.
9. Dolayısıyla, Asamble, KEİ Üye Devletlerinin Parlamentolarına ve Hükümetlerine aşağıdaki
tavsiyelerde bulunmaktadır:
i.
KEİ Üye Ülkelerinin mevzuatlarının AB müktesebatı normları ile uyumlaştırılması
konusunda gerekli tedbirlerin alınması;
ii. Avrupa yapılarıyla daha fazla bütünleşme hedefinin gerçekleştirilmesi amacıyla KEİ
devletleri ile AB arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini sağlayan mevcut ikili ve çok
taraflı araçlardan tam ve uygun şekilde yararlanılması için ortak çalışmaların
gerçekleştirilmesi;
iii. bölgede ekonomik refahın ve siyasi istikrarın desteklenmesi ve Karadeniz bölgesinde
süregelen uzlaşmazlıkların barışçı şekilde çözümlenmesine katkı sağlanması amacıyla
kararlı çalışmaların gerçekleştirilmesi;
iv. siyasi ve ekonomik reformları destekleyen ve üst siyasi düzeyde kararlaştırılan
önceliklerin kamuoyu genelinde destek bulmasının temin edilmesi;
v.
Gerektiğinde, Karadeniz bölgesinde ve AB’de işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik
etkin kurumsal çerçeveyi temin eden ulusal stratejilerin ve kapsamlı eylem planlarının
oluşturulmasının kolaylaştırılması;
vi. KEİ ile AB arasındaki ilişkilerin kurumsallaştırılmasına yönelik olarak KEİ’nin tüm
boyutları arsındaki faaliyetlerin koordine edilmesi;
vii. KEİPA ile Avrupa Parlamentosu arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve daha kalıcı
temasların temini amacıyla Avrupa Parlamentosu ile diyaloğun ve işbirliğinin
arttırılmasının daha fazla teşvik edilmesi;
viii. Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin ortak hedeflerinin daha fazla hayata geçirilmesi için
üye ülkeler arasındaki sinerjini arttırılması yoluyla Karadeniz bölgesindeki ekonomik
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işbirliğinden daha geniş çaplı olarak faydalanılması için tüm olanaklardan azami ölçüde
yararlanılması;
10. Asamble, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyini bu Tavsiye Kararını görüşmeye davet eder.
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