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AVRUPA VATANDAŞI GİRİŞİMİ: KOMİSYON, 'KAFES DÖNEMİNİ SONLANDIR' GİRİŞİMİNİ
KAYIT ALTINA ALDI.
Komisyon, bugün 'Kafes Dönemini Sonlandır' başlıklı bir Avrupa Vatandaş Girişimi kaydetmeye karar
verdi. Önerilen Vatandaş Girişimi, kafeslerde tutulan "çiftlik hayvanlarının insanlık dışı muamelesi"ni
sona erdirmeyi hedefliyor.

ULUSLARARASI VERİ AKIŞI: KOMİSYON JAPONYA HAKKINDAKİ YETERLİLİK KARARININ
KABUL EDİLMESİ SÜRECİNİ BAŞLATTI.
Komiser Vera Jourová atılacak adımlarla ilgili Kurulu bilgilendirdi ve Komisyon taslak yeterlilik kararını
ve ilgili belgeleri yayınladı. Buna göre Japonya, veri koruma düzeyinin AB’ninkine kıyasla yeterli
sayılmasını güvence altına almak için, özellikle, Japonya'ya aktarılan AB kişisel verileri için ek
güvenceler uygulayacak ve Japon kamu yetkilileri tarafından kolluk kuvvetleri ve ulusal güvenlik
amaçları için kişisel verilere erişim konusunda taahhütte bulunacak. Japonya, aynı zamanda AB'nin
veri koruma çerçevesini tanımak için benzer bir süreçten geçiyor.

11 EYLÜL 2018

AVRUPA DAYANIŞMA GÜCÜ İLE İLGİLİ SON OYLAMA
Gençler, Avrupa Dayanışma Gücü ile ilgili yapılacak son oylama sonrasında AB çapında dayanışma
planlarına gönüllü olarak katılabilecek veya çalışabilecekler. Eylül 2016'da “Birliğin Durumu 2016”
konuşması sırasında Komisyon Başkanı Juncker tarafından duyurulan ve resmi olarak Aralık 2016'da
başlatılan girişim, şimdi yasal bir çerçeveye sahip. Gençler; eğitim, sağlık, çevrenin korunması, afet
önleme, gıda ve gıda dışı öğelerin sağlanması, göçmenlerin ve sığınmacıların kabulü ve entegrasyonu
gibi dayanışma ile ilgili çok çeşitli etkinliklere katılabilecekler.
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12 EYLÜL 2018

BİRLİĞİN DURUMU 2018: AVRUPA EGEMENLİĞİ SAATİ
Komisyon Başkanı Juncker, Avrupa'nın küresel meseleleri şekillendirmede rol oynayabilmek için daha
egemen hale gelmesi gereğini vurguluyor. Juncker, Avrupa Parlamentosu üyeleri önünde
Strazburg'da yaptığı dördüncü Birliğin Durumu konuşmasına AB’nin barışın koruyucusu olduğunu
söyleyerek başladı ve önümüzdeki yıl için öncelikleri ile “daha birleşik, daha güçlü ve daha demokratik
Birlik” kurmaya devam etme ile ilgili vizyonunu açıkladı.

BİRLİĞİN DURUMU 2018: KOMİSYON, GÖÇ VE SINIR REFORMUNDA UZLAŞMAK İÇİN
GEREKLİ OLAN SON UNSURLARI ÖNERİYOR.
Komisyon Başkanı Juncker, Birliğin Durumu konuşması vesilesiyle şunları söyledi: “Yeni bir gemi her
geldiğinde geçici çözümler bulmak için kavgaya devam edemeyiz. Geçici dayanışma yeterli değil. Kalıcı
dayanışmaya ihtiyaç var - bugün ve sonsuza dek daha fazla.”

BİRLİĞİN DURUMU 2018: KOMİSYON, MEVSİMSEL SAAT DEĞİŞİKLİKLERİNE SON VERME
TEKLİFİNDE BULUNDU.
Komisyon, 2019'da Avrupa'daki mevsimsel saat değişikliklerine son vermeyi önermekte, üye
devletlere, bir kez ve her zaman yaz veya kış sürelerini kalıcı olarak uygulamak isteyip istemediklerini
belirleme imkânı vermektedir. Yasama önerisi, komşu ülkeler arasında iç pazarın düzgün işleyişini
korumak ve bazı üye devletlerin mevsimsel saat değişiklik düzenlemelerini saklı tutarken diğerlerinin
de onları durdurması halinde ortaya çıkabilecek bölünmelerden kaçınmak için herhangi bir
değişikliğin koordineli bir şekilde yapılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

AVRUPA PARLAMENTOSU DİJİTAL TELİF HAKKI KURALLARI KONUSUNDAKİ KONUMUNU
BELİRLEDİ.
Parlamento, telif hakkı kurallarına ilişkin gözden geçirilmiş müzakere pozisyonunu kabul ederek küçük
firmaları ve ifade özgürlüğünü korumaya yönelik tedbirler ekledi.
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KARA PARA AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANINI ENGELLEMEK İÇİN YENİ AB
KURALLARI
Avrupa Parlamentosu üyeleri, kara para aklamayı önleyerek ve nakit akış kontrollerinin
sıkılaştırılmasını sağlayarak terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri onayladılar.
Parlamento ve Konsey müzakerecileri yeni tedbirler üzerinde uzlaşmıştı, Parlamentonun onayını
takiben şimdi de Konseyin resmi onayı bekleniyor. Yeni iki Birlik tasarrufu, teröristlerin ve suçluların
faaliyetlerini finanse etmelerini, mevcut kara para aklama kurallarındaki boşlukları kapatarak ve
yetkililerin şüpheli finansal akışları tespit etmelerini ve durdurmalarını kolaylaştırarak daha da
zorlaştıracaktır.

18 EYLÜL 2018

KOMİSYON, DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ'NÜN MODERNİZASYONU İÇİN KAPSAMLI BİR
YAKLAŞIM SUNDU.
AB'nin bugün yayınladığı belgesinde ana hatlarıyla açıklanan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformuna
yaklaşımı, 20 Eylül'de Cenevre'de Kanada'nın düzenlediği bu konuyla ilgili bir toplantıda AB’nin
partnerlerine sunulacak. Komisyon, böylelikle, DTÖ'nün modernleştirilmesi ve uluslararası ticaret
kurallarının küresel ekonominin zorluklarına uygun hale getirilmesi için bir dizi fikir ortaya koydu.

19 EYLÜL 2018

AVRUPA BİRLİĞİ, AVRUPA VE ASYA'YI BAĞLAMA STRATEJİSİNİ HIZLANDIRDI.
Komisyon ve Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Avrupa ve Asya'yı daha iyi bir
şekilde bağlamak için AB'nin yeni ve kapsamlı bir strateji vizyonunu ortaya koyan Ortak Bildiriyi kabul
etti. Ortak Bildiri, AB'nin kendi üye devletleri ve diğer bölgeler arasındaki bağlantılarını geliştirme
konusundaki deneyimini temel almakta. Temelindeki sürdürülebilir, kapsamlı ve kurallara dayalı
bağlantı ile Bildiri, AB'nin bu alandaki dış eylemlerine rehberlik edecek ve Küresel Stratejisinin
uygulanmasının bir parçası olacak.
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21 EYLÜL 2018

KATMA DEĞER VERGİSİ ( KDV): AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ DEVLETLER YENİ RAKAMLARA
GÖRE YAKLAŞIK 150 MİLYAR AVRO'LUK GELİR KAYBETTİ.
Komisyon tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre AB devletleri 2016 yılında Katma Değer
Vergisi (KDV) gelirlerinde yaklaşık 150 milyar Avro kaybetti. Sözde 'KDV Boşluğu', beklenen KDV geliri
ile gerçekte toplanan tutar arasındaki farkı göstermektedir. Üye devletler, KDV tahsilatını iyileştirmek
için çok fazla çalışma yürütürken bugünkü rakamlar, mevcut AB KDV sisteminin reformunun AB
düzeyinde daha iyi bir işbirliği ile birleştiğini ve böylece üye devletlerin bütçelerinde KDV gelirlerinden
tam olarak yararlanabileceğini göstermektedir.

27 EYLÜL 2018

KORUYAN BİR AVRUPA: 2017'DE AVRUPA BİRLİĞİ SINIRLARINDA 31 MİLYONDAN
FAZLA SAHTE ÜRÜN ELE GEÇİRDİ.
Komisyon tarafından yayınlanan yeni rakamlar, AB gümrük makamlarının AB'nin dış sınırlarında 31
milyondan fazla olan ve 580 milyon Avro’dan fazla bir piyasa değerine sahip olan sahte ve taklit ürünü
alıkoyduğunu gösteriyor. 2016 yılından bu yana toplam rakamlarda bir düşüş olmasına rağmen,
günlük kullanılan ve sahte potansiyeli olan sağlık ürünleri, ilaçlar, oyuncaklar ve elektrikli ürünler gibi
tehlikeli mallar artık tüm kategorilerin %43’ü gibi yüksek bir oranı oluşturmaktadır. Bunu gıda
maddeleri (%24), oyuncak (% 11), sigara (% 9) ve kıyafet (% 7) izlemektedir.

27-28 EYLÜL 2018 TARİHLERİ ARASINDA REKABET KONSEYİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
İlk günün konusu (27/09/2018) İç Pazar ve Endüstri idi. Konsey, dijital endüstrinin ve Yapay Zekâ
potansiyelinin

yakalanması

üzerinde

durarak

AB

endüstrisinin

inovasyon

kapasitesinin

güçlendirilmesine yönelik bir kamu politikası tartışması düzenledi. İkinci gün ise (28/09/2018)
Araştırma ve Yenilikçilik konuları görüşüldü. Bakanlar, araştırma ve yenilik için bir sonraki AB çerçeve
programı olan Horizon Europe'un yapısına ve spesifik programının uygulanmasına dair bir politika
tartışması düzenlediler. Yeni program 2021-2027 yıllarını kapsayacak. Bakanlar, ayrıca, Horizon
Europe programının yasal statüsünü ve stratejik planlama sürecinin kilit unsurlarını tartıştılar.
Tartışmanın Konseyin hazırlayıcı birimlerinde devam eden çalışmalara siyasi rehberlik sağlayacağı
düşünülüyor.
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