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4 ŞUBAT 2019

ÇEVRİMİÇİ YASADIŞI NEFRET SÖYLEMİ YAPILMASINA KARŞI MÜCADELE – AB DAVRANIŞ
KURALLARI
AB Davranış Kuralları hakkındaki dördüncü değerlendirme bu Komisyon girişiminin başarılı sonuçlar
verdiğini göstermektedir.
Bilgi Teknolojileri şirketleri şimdi işaretli içeriğin %89'unu 24 saat içinde değerlendiriyor ve yasadışı
nefret söylemi olarak kabul edilen içeriğin %72'si kaldırıldı. Bu oranlar, AB Davranış Kuralları 2016'da
ilk kez başlatıldığında sırasıyla %40 ve %28 idi.

6 ŞUBAT 2019

KOMİSYON, VATANDAŞLARIN SINIR ÖTESİ SAĞLIK VERİLERİNE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE
ERİŞMELERİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Komisyon, vatandaşların elektronik sağlık dosyalarına üye devletlerde erişmelerini sağlayacak güvenli
bir sistemin oluşturulması için bir dizi öneri sundu.
Şu anda Avrupalı vatandaşların AB'deki elektronik tıbbi kayıtlarına erişebilmeleri bir ülkeden diğerine
büyük ölçüde değişmektedir. Bazı vatandaşlar elektronik sağlık kayıtlarının bir kısmına ulusal düzeyde
veya sınır ötesi erişebilmelerine rağmen, birçoğu sınırlı dijital erişime sahiptir veya hiç erişime sahip
değildir. Bu sebeple, Komisyon güvenli ve Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne tam olarak uygun sınırlar
arasında erişimi kolaylaştıracak önerilerde bulunmaktadır.
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7 ŞUBAT 2019

2019 KIŞ EKONOMİK TAHMİNİ: KÜRESEL BELİRSİZLİKLERİN ORTASINDA BÜYÜME ILIMLI
Avrupa ekonomisinin 2019'da art arda yedinci yıl boyunca büyümesi bekleniyor ve her üye devlette
büyüme öngörüsü var. Genel olarak, büyüme hızının, son yıllardaki yüksek oranlara göre ılımlı olacağı
öngörülmektedir.

8 ŞUBAT 2019

SAHTE İLAÇLAR: HASTA GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN YENİ KURALLAR
İlaçların tahrif edilmesi, AB'de halk sağlığı için çok uzun zamandan beri ciddi bir tehdit olmaya devam
etmektedir. 9 Şubat’tan itibaren, AB'de satılan reçeteli ilaçların güvenlik özellikleri ile ilgili yeni kurallar
geçerli olacaktır.
Bundan sonra sektör, reçeteli ilaçların kutusunun üzerine 2 boyutlu bir barkod ve kurcalamaya karşı
koruma aygıtı takacaktır. Çevrimiçi eczaneler dâhil olmak üzere eczaneler ve hastaneler, hastalara
vermeden önce ilaçların orijinalliğini kontrol edecektir. Bu, AB'de satılan ilaçların güvenliğini ve
kalitesini garanti etmeyi amaçlayan, 2011'de kabul edilen Sahte İlaçlar Direktifi’nin uygulanmasındaki
son adımdır.

12 ŞUBAT 2019

SAVUNMA: AVRUPA KOMİSYONU, AB BÜTÇESİ ALTINDAKİ İLK ORTAK ENDÜSTRİYEL
PROJENİN ÖNÜNÜ AÇTI
Avrupa Komisyonu, resmen, savunma alanındaki ortak sanayi projelerini finanse etmek için üye
devletler ile çalışmaya başladı.
Komisyon Avrupa Savunma Sanayii Kalkınma Programı çalışma programını kabul ettiğinde, 2019-2020
yılları için AB bütçesi altında teklif çağrıları başlatacak. Bu, 2021-2027 dönemi için gelecekteki Avrupa
Savunma Fonu'nun önünü açmaya yardımcı olacaktır.

EKONOMİK VE MALİ İŞLER GENEL KONSEYİ’NİN SONUÇLARI
Konsey’de Bakanlar mali denetim mimarisini, AB vergi politikasında karar alma süreçlerini ve AB
bütçesiyle ilgili konuları tartıştılar.
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SİVİL KORUMA: PARLAMENTO AB FELAKET MÜDAHALE KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRDİ
2017 ve 2018 orman yangınları, fırtınalar ve taşkınlarla sınırları test edilen AB’nin sivil savunma
mekanizmasına yönelik bir geliştirme Parlamento’dan destek aldı.
Konsey ile Aralık ayında gayrı resmi olarak kabul edilen yeni düzenlemenin amacı, sivil koruma
varlıklarını daha verimli bir şekilde paylaşarak üye devletlerin doğal ve insan kaynaklı felaketlere daha
hızlı ve daha etkili şekilde yanıt vermelerine yardımcı olmaktır.

13 ŞUBAT 2019

AVRUPA KOMİSYONU, KARA PARA AKLAMA VE TERÖRİST FİNANSMAN REJİMLERİNİN
ZAYIF OLDUĞU ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN YENİ LİSTESİNİ KABUL ETTİ
Komisyon, kara para aklama ve terörle mücadele finansman çerçevelerinde stratejik eksiklikleri olan
23 tane üçüncü ülkenin yeni listesini kabul etmiştir.
Bu listenin amacı, kara para aklama ve terör finansmanı risklerini daha iyi önleyerek AB mali sistemini
korumaktır. Listenin bir sonucu olarak, bankalar ve AB kara para aklama kurallarına dahil olan diğer
kuruluşlar, bu yüksek riskli üçüncü ülkelerden gelen müşterileri ve finansal kuruluşları içeren finansal
işlemlere ilişkin artan kontrolleri (durum tespiti) uygulayarak şüpheli para akışını daha iyi tespit
edebilecektir.

14 ŞUBAT 2019

EURO BÖLGESİ DIŞINDAKİ AB SINIR ÖTESİ ÖDEMELERİ: PARLAMENTERLER AŞIRI
ÜCRETLERİ RAFA KALDIRDI
Yeni kurallar şöyle diyor: Bankalar, yerel ödemelerden ve Avro ile sınır ötesi ödemelerden eşit olarak
ücret almalı ve para birimi dönüştürme maliyetlerini şeffaflaştırmalıdır.

DİJİTAL TEK PAZAR: AB MÜZAKERECİLERİ, ÇEVRİMİÇİ PLATFORMLARIN TİCARET
UYGULAMALARININ ADİLLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN YENİ AVRUPA KURALLARI
OLUŞTURMAYI KABUL ETTİ
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Komisyonu, çevrimiçi platformları kullanırken
işletmeler ve tüccarlar için adil, şeffaf ve öngörülebilir bir iş ortamı yaratmayı amaçlayan ilk kurallar
konusunda siyasi bir anlaşmaya vardı.
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15 ŞUBAT 2019

AVRUPA PARLAMENTOSUNDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR: SİNGAPUR İLE TİCARET,
HAYVAN TAŞIMACILIĞI, YOL GÜVENLİĞİ
Parlamenterler Singapur ile yapılacak bir ticaret anlaşmasını onayladı ve bu haftaki genel oturumda
yabancı yatırımları izlemeyi ve yol kazaları mağdurlarını daha iyi korumayı planlıyorlar.

YENİ AB KURALLARI YARINDAN İTİBAREN BAŞKA BİR ÜYE DEVLETTE YAŞAYAN VEYA
ÇALIŞAN VATANDAŞLAR İÇİN GEREKSİZ FORMALİTEYİ AZALTTI
15 Şubattan itibaren, kendi ülkelerinin dışında yaşayan vatandaşların maliyetlerini düşürmek ve
formalitelerini azaltmak için yeni AB kuralları Avrupa Birliği'nde uygulanmaya başlayacaktır.
Şu anda, başka bir AB ülkesine taşınan ya da yaşayan vatandaşlar, halka açık belgelerinin (doğum, evlilik
ya da ölüm belgesi gibi) gerçek olduğunu kanıtlayan bir pul almalıdır. Bu yaklaşık 17 milyon AB
vatandaşı için geçerli.
Yeni Tüzük uyarınca, bu damga ve buna bağlı bürokratik prosedür, bir AB ülkesinde yayınlanan kamu
belgelerini başka bir AB ülkesinin makamlarına sunarken artık gerekli olmayacak. Yeni kurallara göre,
vatandaşların artık birçok durumda kamuya açık belgelerinin yeminli / resmi çevirisini yapması da
gerekmeyecek. Tüzük, aynı zamanda sahtekarlığı önlemek için güçlü önlemler öngörmektedir.

18 ŞUBAT 2019

GENEL İŞLER KONSEYİ’NİN ANA SONUÇLARI
Konsey, reform sürecinin yanı sıra, özellikle doğu Ukrayna ve Azak Denizi'ndeki güvenlik ve insani
durumla ilgili kapsamlı bir tartışma yürütmüştür. Konsey ayrıca diğerlerinin yanı sıra Suriye, Venezuela
ve Afrika Boynuzu'ndaki durumu tartışmıştır.

19 ŞUBAT 2019

2020 SONRASI UYUM POLİTİKASI: SAĞLIK ALANINDAKİ AB YATIRIMLARINI GELECEĞE
HAZIRLAMAK
Komisyon üyeleri Crețu ve Andriukaitis, 2021-2027 Uyum Politikası programlarının gelecekteki AB
sağlık yatırımlarına yansımalarını başlatmak için sağlık uzmanlarını bir araya getirdi.
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20 ŞUBAT 2019

2021-2027 İÇİN AB BÜTÇESİ: KOMİSYON, GELECEKTEKİ AVRUPA SAVUNMA FONU İLE
İLGİLİ GEÇİCİ ANLAŞMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILADI
AB kurumları, Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in resmi onayına tabi olarak, Avrupa Savunma Fonu
hakkında, kısmi bir siyasi anlaşmaya varmışlardır. Böylelikle, yenilikçi ve rekabetçi bir savunma sanayi
üssü geliştirilebilecek ve AB'nin stratejik özerkliğine katkıda bulunulacaktır.

AB VİZE POLİTİKASI: KOMİSYON, AB VİZE KURALLARINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN YAPILAN
ANLAŞMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILADI
Üye Devletler, Komisyon’un AB’nin ortak vize politikasını modernize etme, güvenlik kaygılarını
geliştirme kurallarına, göçe ilişkin zorluklara ve teknolojik gelişmelerin sunduğu yeni fırsatlara uyum
sağlama konusundaki modernizasyonuna yönelik teklifi üstündeki Avrupa Parlamentosu ve Konsey
anlaşmasını kabul ettikleri anlaşmayı desteklediler.
Kararlaştırılan değişiklikler, meşru gezginlerin Avrupa'ya gelmeleri için vize almalarını, turizm, ticaret
ve iş alanlarını kolaylaştırırken, güvenliği güçlendirecek ve düzensiz göç risklerini azaltacaktır.

İHLALLER: KOMİSYON, HESAPLAMA METODOLOJİSİNİ MALİ YAPTIRIMLARA UYARLADI
Komisyon, ihlal işlemlerinde AB Adalet Divanı'na mali yaptırımlar önerirken hesaplama yöntemini nasıl
uyarlayacağını belirlemiştir. AB hukukunun uygulanmasının Komisyon tarafından denetimi, tüm üye
devletler için güçlü, dengeli ve adil olmaya devam edecektir.

22 ŞUBAT 2019

YENİ DEVLET YARDIMI KURALLARI: KOMİSYON ÇİFTÇİLERE ULUSAL DESTEĞİ 25.000
€'YA KADAR ARTIRDI
Çiftçilere ulusal destek tavanı, özellikle kriz zamanlarında ve kamu yetkilileri tarafından hızlı bir şekilde
yanıt verilmesini gerektiren durumlarda daha fazla esneklik ve verimlilik sağlayacak şekilde önemli
ölçüde artacaktır.

OCAK 2019 - YILLIK ENFLASYON AVRO BÖLGESİNDE %1.4'E GERİLEDİ - AB'DE %1.5'E
DÜŞTÜ
Euro bölgesi yıllık enflasyon oranı, Ocak 2019'da Aralık'ta %1,5'ten %1,4'e geriledi. Bir yıl önce, oran
%1.3 idi. AB yıllık enflasyonu Aralık 2019’da Aralık’taki %1,6’dan %1,5’e geriledi. Bir yıl önce, oran %1.6
idi. Bu rakamlar, AB istatistik ofisi Eurostat tarafından yayınlanmaktadır.
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2021-2027 AB BÜTÇESİ: KOMİSYON, ÜYE DEVLETLERİN INVESTEU KONUSUNDAKİ
TUTUMUNU MEMNUNİYETLE KARŞILAMAKTADIR
Avrupa Komisyonu, bir sonraki uzun vadeli AB bütçesinde Avrupa'da özel ve kamu yatırımını artırmak
için önerilen program olan InvestEU’daki üye devletler arasındaki siyasi anlaşmayı memnuniyetle
karşılar.
Bu anlaşma ile, Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon, programı kabul etmek için kurumlar arası
tartışmaya başlayabilecek. InvestEU, yatırım projeleri için AB finansmanını erişimi daha basit ve verimli
hale getirecek. Şu anda yatırımı desteklemek için mevcut olan 14 AB finansal dokümanı tek bir çatı
altında toplayıp tek bir belge haline getirecek.

26 ŞUBAT 2019

İKLİM AÇISINDAN TARAFSIZ BİR AVRUPA'YA DOĞRU: AB, YENİLİKÇİ TEMİZ
TEKNOLOJİLERE 10 MİLYAR AVRO’NUN ÜZERİNDE YATIRIM YAPIYOR
AB'nin yenilikçi iklim eylemi, Avrupalıların sağlık ve refahı için, insanların yaşamları üzerinde anında ve
somut bir etkiye sahip –yerel yeşil işlerin yaratılmasından ve büyümesinden enerji tasarruflu evlerde
daha düşük faturalara kadar– daha temiz hava, şehirlerde daha verimli toplu taşıma sistemleri ve enerji
ve diğer kaynakların güvenliğini sağlamak gibi çeşitli faydalara sahiptir.

AB VE BM GİRİŞİMİ PASİFİK BÖLGESİNDEKİ AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE EDİYOR
Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, AB-BM girişiminin bir parçası olarak Pasifik bölgesindeki aile içi
şiddete karşı mücadele için 50 milyon Avro'luk bir yatırım yaptıklarını duyurdu.
50 milyon avroluk katkı payı, yerel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete son verecek somut önlemleri
desteklemek için yeni programlar finanse edecek. Bunu, önleyici tedbirleri destekleyerek ve
mağdurlara koruma ve kaliteli hizmetler sağlayarak gerçekleştirecek. Bu tür önlemlere kadınların
ekonomik güçlenmelerini ve toplumun her yönüne katılımlarını sağlamak için daha geniş çabalar eşlik
edecektir.

YENİ ACP-AB ORTAKLIĞI: AB VE AFRİKA, KARAYİPLER VE PASİFİK LİDERLERİ
SAMOA’DAKİ BÖLGESEL GÖRÜŞMELERİ YOĞUNLAŞTIRDI
AB ile Afrika, Karayipler ve Pasifik'teki (ACP) 79 ülke arasındaki ilişkileri modernize etmeye yönelik
devam eden müzakereler bağlamında, baş müzakereciler bugün Pasifik liderleriyle bir araya geldi.
Görüşmelerin amacı, gelecekteki anlaşma çerçevesinde AB-Pasifik sütununun oluşturulması için zemin
hazırlamaktır. Müzakereciler, önümüzdeki yıllarda birlikte ele alınacak spesifik ihtiyaç ve önceliklere
odaklandılar.
6

İNSANİ YARDIM: AB, YEMEN KRİZİ İÇİN 161.5 MİLYON AVRO’LUK İNSANİ YARDIMI
AÇIKLADI
Yemen'de milyonlarca insan acı çekmeye devam ederken Avrupa Komisyonu 2019 için 161.5 milyon
Avro insani yardım sağlama niyetini açıkladı. Bu, 2015 yılındaki krizin başlamasından bu yana Yemen'e
toplam destek desteği 710 milyon Avro'ya yükseltti.

27 ŞUBAT 2019

AVRUPA VATANDAŞLARI GİRİŞİMİ: KOMİSYON, AVRUPA CARES - ENGELLİ ÇOCUKLAR
İÇİN KAPSAYICI KALİTELİ EĞİTİM GİRİŞİMİNİ TESCİLLEDİ
Avrupa Komisyonu, “Avrupa CARES - Engelli Çocuklar İçin Kapsayıcı Kaliteli Eğitim” başlıklı bir Avrupa
Vatandaş Girişimi'ni tescil etmeye karar vermiştir.
AVRUPA KIŞ SÖMESTR PAKETİ: ÜYE DEVLETLERİN EKONOMİK VE SOSYAL ÖNCELİKLER
KONUSUNDAKİ İLERLEMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK
Üye devletlerdeki ekonomik ve sosyal durum hakkındaki yıllık değerlendirmesinde, Avrupa Komisyonu
yatırımın teşvik edilmesi, sorumlu mali politikaların izlenmesi ve iyi tasarlanmış reformların
uygulanması gereğini vurguluyor. Zorluklar, ülkeler arasında önemli ölçüde değişiklik gösterir ve uygun
ve kararlı politika eylemi gerektirir.

28 ŞUBAT 2019

DEZENFORMASYONA KARŞI UYGULAMA KURALLARI HAKKINDA AÇIKLAMA: KOMİSYON,
ÇEVRİMİÇİ PLATFORMLARDAN, KAYDEDİLEN İLERLEMELER HAKKINDA DAHA FAZLA
BİLGİ VERMESİNİ İSTEMEKTEDİR
Avrupa Komisyonu Facebook’un, Google’ın ve Twitter’ın Ocak 2019’da dezenformasyonla mücadele
konusundaki ilerlemelerini içeren raporlar yayınladı. Bu üç çevrimiçi platform, Uygulama Kodunun
dezenformasyona karşı imzacılarıdır ve Mayıs 2019'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önceki
eylemlerini aylık olarak bildirmeleri istenmiştir.

NADİR HASTALIK GÜNÜ: DAHA İYİ TANI VE TEDAVİYİ DESTEKLEYEN YENİ BİR AB
PLATFORMU
28 Şubat’ı Nadir Hastalık Günü olarak kabul eden Avrupa Komisyonu, nadir görülen bir hastalıkla
yaşayan 30 milyondan fazla Avrupalı için daha iyi tanı ve tedaviyi desteklemek için yeni bir çevrimiçi
bilgi paylaşım platformu başlatıyor.
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