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2 EKİM 2018

EKONOMİK VE MALİ İŞLER KONSEYİ'NİN ANA S ONUÇLARI

Komisyon, kara para aklama ve terörün finansmanı tehditlerine daha iyi cevap verebilmek adına
Avrupa Bankacılık Otoritesinin (EBA) AB finansal kurumlarını denetlemedeki rolünü güçlendirmek için
önerisini sundu.
PARLAMENTO GÖRSEL-İŞİTSEL MEDYA HİZMETLERİ İÇİN Y ENİ KURALLARI ONAYLADI

Parlamento Vekilleri çocukları daha iyi koruyan, reklama daha katı kurallar getiren ve talep üzerine
videoda %30 oranında Avrupa içeriği sağlayan görsel-işitsel medya hizmetleri hakkındaki güncel
kuralları oyladı. Parlamentonun onayını takiben şimdi de Konseyin resmi onayı bekleniyor.

3 EKİM 2018

PARLAMENTO, 2030 YILINA KADAR AB YOLLARINDA DAHA T EMİZ ARABALAR İSTİYOR

Parlamento Vekilleri, yeni otomobillerden kaynaklanan CO2 emisyonlarının 2030 yılına kadar %40
oranında azalacağını ve elektrik ve düşük emisyonlu araçların pazar payının artacağını umuyor.

4 EKİM 2018

KİŞİSEL OLMAYAN VERİLERİN SERBEST AKIŞI: PARLAMENTO, AB’NİN BEŞİNCİ
ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ONAYLADI
Şirketler ve kamu otoriteleri için AB içindeki kişisel olmayan verilerin serbest dolaşımına engellerin
kaldırılmasına yönelik yeni kurallar Parlamento Vekilleri tarafından kabul edildi.
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Bu Tüzük, bu tür verilerin belirli bir üye ülkede saklanmasını veya işlenmesini gerektiren ulusal
kuralları yasaklayacaktır. Parlamentonun onayını takiben şimdi de Konseyin resmi onayı bekleniyor.

ÖRGÜTLÜ SUÇLA MÜCADELEDE SUÇ VARLIKLARININ DAHA HIZLI DONDURULMASI VE
MÜSADERE EDİLMESİ
Parlamento Vekilleri, AB çapında cezai varlıkların dondurulmasına ve el konulmasına hız vermeye
yönelik yeni kuralları kabul etti.
Parlamento ve Konsey arasında Haziran ayında gayri resmi olarak üzerinde uzlaşılan bu yeni kurallar,
AB üye devletlerinin birbirlerinden suçlu varlıklarını dondurmaları veya suç mülklerine el koymalarını
istemesini daha hızlı ve basit hale getirecek.

9 EKİM 2018

BALIKÇILIK: KOMİSYON , KUZEY-DOĞU ATLANTİK'TEKİ DERİN DENİZ TÜRLERİNİN
STOKLARINI KORUMAK İÇİN ÖNLEMLER ÖNERDİ.
Komisyon, Kuzey-Doğu Atlantik'teki derin deniz balık stoklarını yeniden tesis etmek amacıyla bir dizi
tür için 2019 ve 2020 yıllarını kapsayacak Toplam Müsaade Edilebilir Yakalamaları (TAC) önerdi.
Bilimsel tavsiyelere dayanarak bu yeni tedbirler stokların kademeli olarak sürdürülebilir seviyelere
yeniden inşa edilmesini sağlayacaktır.

10 EKİM 2018

ÇEVRE KONSEYİ'NİN ANA SONUÇLARI
9 Ekim'de Lüksemburg'da toplanan çevre bakanları, otomobiller ve kamyonetler için CO2 standartları
konusunda önerilen Tüzük hakkında bir anlaşmaya varmayı başardı. Bakanlar, Tüzük metni ile ilgili
Konsey'in tutumu üzerinde anlaştılar ve daha sıkı CO2 emisyon standartları için yeni hedefler
belirlediler.
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KORUYAN BİR AVRUPA: K OMİSYON, GÜVENLİK ÖNCELİKLERİ KONUSUNDA BELİRLEYİCİ BİR
EYLEM ÇAĞRISINDA BUL UNUYOR

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in öncelikli güvenlik girişimleri konusundaki
çalışmalarını bir aciliyet olarak sonuçlandırmasını istedi ve etkili ve gerçek bir Güvenlik Birliğine
yönelik olarak kaydedilen ilerlemeyi rapor etti.

11 EKİM 2018

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR AVRUPA İÇİN YENİ BİR BİYOEKONOMİ STRATEJİSİ
Komisyon, Avrupa'nın toplumu, çevresi ve ekonomisine hizmet eden sürdürülebilir ve dairesel bir
biyoekonomi geliştirmek için bir eylem planı hazırlamıştır.

11-12 EKİM 2018

ADALET VE İÇİŞLERİ KONSEYİ'NİN ANA SONUÇLARI
Adalet: 11 Ekim 2018
Konsey; iflas, yeniden yapılanma ve ikinci şansla ilgili Direktif konusundaki tutumunu kabul etmiştir.
Yönerge, mali zorluklar içinde yaşayabilir işletmelerin, erken aşamalarda yeniden yapılandırılmalarını
sağlamak ve böylece ödeme aczini önlemek için önleyici yeniden yapılandırma çerçevelerine erişim
sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda saygın iflas girişimcilerine ikinci bir şans verir ve yeniden
yapılanma, iflas ve tahliye prosedürlerinin verimliliğini artırmak için önlemler sunar.

İçişleri: 12 Ekim 2018
Konsey, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Dairesi (EBCG) hakkında bir Komisyon önerisini tartıştı. Genel
olarak, EBCG'nin görevini, özellikle de üçüncü ülkelerle olan iadeler ve işbirliği konusunda
güçlendirme isteği dile getirildi. Ayrıca, EBCG'nin temel birliklerinin büyüklüğü, bileşimi, görev ve
yetkileri ile birlikleri tam olarak kurmak için gereken zaman dilimi hakkında görüşler paylaşıldı.
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15 EKİM 2018
TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ'NİN ANA SONUÇLARI
Konsey, Baltık Denizi'ndeki balıkçılık olanakları hakkında 2019 için bir siyasi anlaşmaya varmıştır.
Bakanlar ayrıca, ikili balıkçılık anlaşmaları çerçevesinde Norveç ile yapılan yıllık görüşmelerde AB
tarafından alınacak konuma ilişkin görüş alışverişinde bulundular.

DIŞİŞLERİ KONSEYİ'NİN ANA SONUÇLARI
Dışişleri Bakanları uluslararası gündemde en acil konuları tartıştılar. Bunların arasında AB'nin Suudi
makamları tarafından Türk makamlarıyla tam işbirliği içinde tam ve şeffaf bir soruşturma beklediği
Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması meselesi de yer alıyor.
Ayrıca, Konsey tarafından benimsenen ve özellikle kimyasal silahların kullanımı ve çoğalması ile ilgili
yeni bir kısıtlayıcı önlem rejiminin benimsenmesine ilişkin bir dizi kararı vurguladılar.

17 EKİM 2018

KOMİSYON, AB-VİETNAM TİCARET VE YATIRIM ANLAŞMALARINI İMZA VE AKDETME
İÇİN SUNUYOR
Komisyon, AB-Vietnam ticaret ve yatırım anlaşmalarını kabul ederek imzalanmalarının ve
akdedilmelerinin önünü açtı. Bu kabul ile Komisyon, bu anlaşmaları mümkün olan en kısa sürede
yerine getirme taahhüdünü göstermektedir.

18 EKİM 2018

AB ZİRVESİ’NİN ANA SONUÇLARI
18 Ekim'deki AB Zirvesi, göç ve iç güvenliğe odaklandı. Bu Zirve’yi Avro Zirvesi takip etti. Bu Zirve’nin
öncesinde de, AB 27 liderleri Brexit’i görüşmek üzere AB Zirvesi (ABA md. 50) olarak toplandı.
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19 EKİM 2018

ASYA-AVRUPA TOPLANTISININ (ASEM) ANA SON UÇLARI

AB Zirvesi Başkanı Donald Tusk, 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde Brüksel'de düzenlenen 12. Asya-Avrupa
Toplantısı (ASEM) Zirvesi’ne Başkanlık etti. Zirvede, 51 Avrupa ve Asya ülkesinin liderleri, AB
temsilcileri ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Genel Sekreteri (ASEAN) bir araya geldi. Liderler,
ticareti artırmak, güvenliği geliştirmek, çevreyi korumak ve toplumları daha da yaklaştırmak için her
iki kıtayı daha da yakınlaştırmayı kabul etti.

KORE-AB ZİRVESİNİN ANA SONUÇLARI

AB ve Güney Koreli liderler güçlü ilişkilerini ve stratejik ortaklıklarını güçlendirmeye olan bağlılıklarını
yeniden teyit etti. Liderler, 2011 yılından beri AB-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması’nın
uygulanması da dâhil olmak üzere ikili ilişkileri değerlendirdi.

23 EKİM 2018

AVRUPA KOMİSYONU, İT ALYA'NIN 2019 İÇİN G ÖZDEN GEÇİRİLMİŞ BİR TASLAK BÜTÇE PLANI
SUNMASINI TALEP EDİY OR

Avrupa Komisyonu, 2019 yılı için İtalya tarafından sunulan taslak bütçe planında, 13 Temmuz 2018
tarihinde Konsey tarafından İtalya'ya yöneltilen mali tavsiyeyle ciddi bir uyumsuzluk tespit etmiştir.
İlgili kurallara uygun olarak, Komisyon, İtalya'dan üç hafta içinde gözden geçirilmiş bir taslak bütçe
planı sunmasını isteyen bir Görüşü kabul etmiştir.

KOMİSYON ÇALIŞMA PRO GRAMI 2019: VAATLERİ GERÇEKLEŞTİRME VE G ELECEK İÇİN
HAZIRLANIYOR

Komisyon, 2019 Çalışma Programını açıkladı ve önümüzdeki yıl için üç ana önceliği ortaya koydu: on
siyasi önceliği gerçekleştirilebilmek için hâlihazırda sunulan yasa teklifleri hakkında hızlı bir anlaşmaya
varmak, olağanüstü zorluklarla baş etmek için sınırlı sayıda yeni girişimi benimsemek ve güçlü, birleşik
ve egemen bir Avrupa’nın temellerini pekiştiren ve AB 27 gelecek perspektifi ile çeşitli girişimler
sunmak.
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İÇME SUYU: MUSLUK SUYU KALİTESİNİ ARTIRMAK VE PLASTİK ÇÖPÜ AZALTMAK İÇİN YENİ
PLANLAR

Parlamento Vekilleri, tüketicilerin içme suyu konusunda musluk suyuna olan güvenini artırmaya
yönelik planları destekledi. Musluk suyu, şişelenmiş suya kıyasla çevre için çok daha ucuz ve daha
temiz.

24 EKİM 2018

ERASMUS +: GENÇ AVRU PALILARA YATIRILACAK VE 2019 YILINDA AVR UPA ÜNİVERSİTELERİ
OLUŞTURULMASINA YARDIMCI OLACAK 3 MİLYAR AVRO'LUK BİR BEKLEN EN BÜTÇE

Komisyon, Erasmus + programı için 2019 çağrı teklifini yayınladı. Gelecek yıl için 3 milyar Euro'luk bir
beklenen bütçeden, özel Avrupa Üniversiteleri için 30 milyon Avro ayrılmıştır. Bu, geçtiğimiz Kasım
ayında Gothenburg Sosyal Zirvesi'nde AB liderleri tarafından onaylanan yeni bir girişim ve 2025 yılına
kadar Avrupa Eğitim Alanı kurma yolundaki itici güçlerin bir parçasıdır.

PLASTİK OKYANUSLAR: AVRUPA P ARLAMENTOSU 2021 YILINA KADAR AB PLAST İK YASAĞINA
DESTEK VERDİ
Ç atal bıçak takımı, tabak, pamuk tomurcukları gibi tek kullanımlık plastik ürünler, AB'de Çarşamba

günü kabul edilen planlara göre yasaklanacak. Deniz çöpünün %70'inden fazlasını oluşturan bu
ürünler, 2021'den itibaren Parlamento tarafından onaylanan taslak planlar doğrultusunda AB
pazarında yasaklanacaklar. Parlamentonun tutumunun ardından şimdi de Konseyin tutumunu
belirlemesi bekleniyor.

25 EKİM 2018

LIFE PROGRAMI: ÜYE DEVLET LER, ÇEVRE, DOĞA VE İKLİM EYLEMİNE YÖNEL İK ÇEYREK MİLYAR
AVROLUK YATIRIMDAN Y ARARLANACAKLAR

Komisyon, Avrupa'nın daha çevreci ve düşük karbonlu bir geleceğe geçişinde doğa, çevre ve yaşam
kalitesini destekleyen LIFE programı kapsamında AB bütçesinden 243 milyon avroluk bir yatırım
paketini onayladı.
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31 EKİM 2018

AVRO BÖLGESİ İŞSİZLİK ORANI %8,1 – AB-28 %6,7

Avro bölgesi (EA19) mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Eylül 2018'de %8,1 olarak; Ağustos
2018'e göre sabit ve %8,9 olan Eylül 2017'ye oranla düştü. Bu, Kasım 2008'den bu yana Avro
bölgesinde kaydedilen en düşük oran olmaya devam ediyor.
AB-28 işsizlik oranı Eylül 2018'de %6,7, Ağustos 2018 ile karşılaştırıldığında sabit ve Eylül 2017'de
%7,5 seviyesindeydi. Bu, AB'nin aylık işsizlik serisinin Ocak 2000'deki başlangıcından bu yana AB-28'de
kaydedilen en düşük oran.

RAPOR: AB TİCARET ANLAŞMALARI BÜYÜMEYİ VE İSTİHDAMI DEVAM ETTİ RİYOR,
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYI DESTEKLİYOR

31 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan ticaret anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin ikinci yıllık rapora
göre, dünyanın dört bir yanındaki yaklaşık 70 pazarı kapsayan bu anlaşmalar, ticaretin önündeki
engellerin kaldırılmasında ve yüksek iş gücü ve çevre koruma standartlarının yükseltilmesinde
oldukça etkilidir. Ancak, Avrupalı ihracatçılar, anlaşmalar tarafından sunulan fırsatlardan daha da
fazlasını elde edebilirler.
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