KARADENİZ EKONOMİK İŞBİLRİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ
KEİPA

DEKLARASYON
"KEİPA’nın Kuruluşu’nun On Beşinci Yıl Donümü"
1.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Üye Devletleri Parlamentoları Başkanları olan bizler,
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Parlamenter Asamblesi’nin Kuruluşu’nun On Beşinci
Yıl Dönümü’ne atıfta bulunan KEİ Parlamenter Zirvesi’nde, 9 Haziran 2008 tarihinde,
Atina’da bir araya geldik.

2.

Karadeniz bölgesinin, iyi niyet ve işbirliği adına karşılıklı arzu duyma üzerine inşa edilmiş
olan toplam kalkınması ve KEİ üye devletleri arasında, İstanbul Zirve Deklarasyonu’nda,
Boğaziçi Bildirisi’nde ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin Kuruluş
Deklarasyonu’nda taçlandırılan ortak ideallerin ve ilkelerin gerçekleştirilmesine yönelik
parlamentolar arası etkileşimin pekiştirilmesi fikrine bağlılığımızı yineleriz.

3.

Bizler, KEİ üye devletleri devlet ve hükümet başkanlarının Örgüt’ün daha ileri düzeylerde
geliştirilmesine ve 25 Haziran 2007 tarihinde İstanbul'da kabul edilmiş olunan Karadeniz
Ekonomik İşbirliği'nin On Beşinci Yıl Dönümü Zirvesi Deklarasyonu’nda ileri sürülen
işbirliği ilkelerinin gerçekleştirilmesine yönelik çabalarına tam desteğimizi taahüt ederiz.

4.

Parlamenter Asamble, geçmiş yıllar boyunca, sürdürülür büyümesinin somut zeminini
oluşturmuş ve bölgesel tanınmasını kazanmıştır. On beş yıl zarfında Asamble, yasal
belgelerde belirlenmiş olunan hedeflere ulaşılmasında ve görevlerin yerine getirilmesinde
önemli çalışmalar yapmış ve üye devletler arasında iyi komşuluk ilişkilerinin, dostluğun ve
ortaklığın yoğunlaştırılmasında önemli bir mekanizma olduğunu kanıtlamıştır. KEİPA’nın
faaliyetler ortamı, politik etkileşimin yaygınlaştırılmasını, yeni meydan okumaların ve
tehditlerin karşılanmasını, terörizm ile mücadele edilmesini, çevrenin korunmasını ve
ticareti, enerjiyi, ulaşımı, turizmi, iletişimi, bilim ve teknolojiyi içine alan temel bölgesel
işbirliği alanlarını kapsamaktadır. Aynı zamanda, çözümlenmemiş anlaşmazlıkların ve
bunlardan kaynaklanan pek çok sayıdaki olumsuzlukların istikrara zarar verdiğini,
sürdürülebilir kalkınmaya engel olduğunu ve bölgesel ve Avrupa entegrasyonu sürecini
engellediğini endişe ile not etmekteyiz.

5.

Parlamentolar arası etkileşim, Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin önemli bir unsurudur. KEİ
üyesi devletlerin ulusal parlamentoları, yasal çerçevenin şekillenmesine iştirak etmekte ve
bölgesel işbirliğine verilen siyasal ve yasal desteğin sağlanmasında aktif bir rol
oynamaktadırlar.
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6.

Parlamenter Asamble’nin ulusal parlamentolar arasında etkili ve yakın etkileşim sağlayan
önemli bir kurum olarak rolünün, KEİ zirvelerinde birçok kereler kabul edilmiş olduğunu
memnuniyetle kaydetmekteyiz. Asamble’nin statüsünün daha da güçlendirilmesinin, pratik
sonuçlara ulaşılmasına ilave bir güç vermekle, bölgede çok taraflı işbirliğine büyük bir itki
katacağı düşüncesindeyiz.

7.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün, KEİ İş Konseyi’nin, Karadeniz Ticaret ve
Kalkınma Bankası’nın ve Karadeniz Araştırmaları Uluslararası Merkezi’nin çalışmalarının
sonuçlarını memnuniyetle karşılıyor ve KEİ’nin tüm kurumlarının tamamlayıcılık ilkesine
dayalı faaliyetlerinin daha yakın koordinasyonunun gerekliliğini vurguluyoruz.

8.

KEİPA
Uluslararası
Sekreteryası’nın
başarılı
çalışmalarını
ve
Asamble’yi
bütünleştirmekteki rolünü ve KEİ üyesi devletlerin parlamentoları arasında işbirliğini
yoğunlaştırma ve genişletme görüşüyle verilen görevleri etkin bir biçimde uygulamasını
memnuniyetle not ediyoruz.

9.

Parlamenter Asamble, Avrupa Parlamentosu ile işbirliğinin genişletilmesine özel önem
vererek, diğer parlamenter asambleler ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesinde ve
parlamentolar arası yapıların çalışmalarında aktif görev almakta kararlıdır. KEİPA,
gözlemci statüsündeki devletler ile işbirliğinin önemini ve pratik etkileşimin
derinleştirilmesi gereğini vurgular.

10. KEİPA, Asamble’nin potansiyelini KEİ üyesi devletlerin parlamentoları ile işbirliği içinde
geniş bir biçimde kullanmaya ve iyi komşuluk ilişkilerinin, karşılıklı saygı ve karşılıklı
yarara dayalı işbirliklerinin mükemmel bir biçimde gelişmesi için birlikte çaba göstermeye
ve bölge devletlerinin ve halklarının barışını, istikrarını, refahını ve kalkınmasını sağlamakta
daha aktif katkı vermeye kararlıdır.
11. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Üye Devletleri Parlamentoları Başkanları olan bizler,
Asamblemizin, kuruluşunda beyan edilmiş olunan yüce amaçlarına ve görevlerine etkin bir
biçimde hizmet edeceği inancını paylaşıyoruz.

Atina, 9 Haziran 2008
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