AB GÜNDEMİ
NİSAN 2019
Hazırlayan: Dr. Feza Sencer ÇÖRTOĞLU
(ATAUM Öğretim Görevlisi)
(İlgili habere ulaşmak için
başlıklara tıklayabilirsiniz.)
1 NİSAN 2019

AVRUPA SINIRI VE SAHİL GÜVENLİĞİ
Komisyon 2027 yılına kadar 10.000 sınır muhafızından oluşan bir gücün oluşturulacağı konusunda
anlaşmaya varıldığını duyurdu. Böylece Avrupa’nın karşı karşıya bulunduğu göç meselesi daha etkin
bir şekilde yönetilebilecek.

2 NİSAN 2019

TÜKETİCİLER İÇİN YENİ FIRSATLAR
Komisyon AB’nin tüketicinin korunması kurallarının güçlendirilmesi üzerine varılan geçici anlaşmayı
açıkladı. Bu anlaşma ile tüketiciler için internet alımlarında daha çok şeffaflık, ürünlerin kalitesi
konusunda etkin cezalar ve açık kurallar olacak.

GIDA KRİZİ ÜZERİNE KÜRESEL RAPOR
Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından ortaklaşa sunulan rapora göre
2018 yılında 53 ülkeden yaklaşık 113 milyon insan gıda sorunu yaşadı. Bu sayı 2017 yılında 124 milyon
kişi idi.

3 NİSAN 2019

AB’DEKİ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN DAHA FAZLA GÜÇLENDİRİLMESİ
Komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmermans AB’deki hukukun üstünlüğünün daha fazla
güçlendirilmesi konusundaki düşüncelerini açıkladı.
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4 NİSAN 2019

DİJİTAL TEK PAZAR
Avrupa Parlamentosunda kamu sektörü verileri üzerine olan yeni kurallar onaylandı. Buna göre Açık
Veri ve Kamu Sektörü Bilgi Direktifi ile kamu ve kamu tarafından desteklenen bilginin erişimi ve
yenilikçi kullanımı geliştirilmiş olacak.

2018 YOL GÜVENLİĞİ İSTATİSTİKLERİ
Avrupa Birliği dünyanın en güvenli yollarına sahip bulunmasına karşılık her yıl 25.000’den fazla kişi
hayatını kaybediyor ve daha fazla insan ciddi şekilde yaralanıyor. Bu durum kişiler, aileler ve
toplumun tümü için muazzam bir kayıp anlamına gelmekte.

5 NİSAN 2019

ÇEVRESEL UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Komisyon üye devletlere vatandaşların korunması ve hayat kalitesinin sağlanabilmesi için AB çevre
kurallarının daha iyi uygulanabilmesi konusunda yardımcı olacak. Bu girişim sayesinde AB
politikalarının ve kurallarının döngüsel ekonomi, doğa ve biyolojik çeşitlilik, hava kalitesi ve su kalitesi
yönetimi alanlarında uygulanması geliştirilecek.

TRÖST KARŞITLIĞI
Komisyon BMW, Daimler ve VW’ye (Volkswagen, Audi, Porsche) benzinli ve dizel yolcu arabalarda
emisyon temizleme teknolojisindeki rekabetin bu şirketlerce tröst karşıtı yasalara uygun olamayacak
şekilde engellendiğine yönelik uyarıda bulundu. Buna göre bu şirketler 2006 yılından 2014 yılına
kadar AB’nin tröst karşıtı kurallarını ihlal etmiş bulunuyorlar.
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9 NİSAN 2019

AVRUPA’NIN DİJİTAL GELECEĞİ
Komisyon, AB’nin gelecek yıllarda dijital teknolojilerin önemli etkisinin olacağı anahtar alanlarda daha
yakın bir şekilde çalışacağını duyurdu. Bu alanlar arasında kültürel mirasın dijital ortama geçirilmesi,
tarım ve yerel alanlarda dijitalleşme ve kadının dijital ortama daha fazla katılımı gelmekte.

ENERJİ BİRLİĞİ: ÖNGÖRÜDEN GERÇEKLİĞE
Enerji Birliği üzerine yayınlanan dördüncü raporda Komisyon, bütün Avrupalılar için Enerji Birliği
stratejisinin sağlamakta olduğu erişebilinir, uygun fiyatlı, güvenli, rekabetçi sürdürülebilir enerji
görüşünü ortaya koydu.

GÜVENLİK BİRLİĞİ
Komisyonun sunmuş olduğu hükümlü üçüncü dünya vatandaşları üzerine olan Avrupa Adli Kayıtlar
Bilgi Sistemi’ne Konsey onay verdi. Bu merkezi sistem aracılığıyla AB vatandaşı olmayanların adli kayıt
bilgilerinin değişiminin geliştirilmesi öngörülüyor.

10 NİSAN 2019

‘ÇÖZÜMSÜZ’ BREXİT HAZIRLIĞI
Komisyon Brexit’in çözümsüz sonuçlanması durumuna karşı AB’nin koordineli yaklaşımı için hazırlık
yürütüyor. Buna göre Komisyon üye devletler için beş alandan oluşan bir rehber yayınlandı. Bu
alanlar vatandaşların ikametgâhı ve sosyal güvenlik yetkilendirmeleri, verinin korunması, tıp ve tıbbi
gereçler, polis ve yargının adli konularda işbirliği ve balıkçılık.

KARA DELİĞİN FOTOĞRAFI YAYINLANDI
Komisyon, AB tarafından mali destek verilen araştırmacılar tarafından Horizon Event teleskopu
kullanılarak çekilen kara deliğin ilk fotoğrafını yayınlandı. Bu büyük keşif sayesinde kara deliklerin
varlığı ve modern bilimin sınırlarını ileriye taşıma açısından görsel bir kanıt sağlıyor.
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YABANCI YATIRIMLARIN İZLENMESİ
AB’de yabancı yatırımların izlenmesi tüzüğü yürürlüğe girdi. Bu yeni çerçeve Komisyonun 2017 yılında
önerisinde bulunduğu yabancı doğrudan yatırımlara yönelik güvenlik ve kamu düzeninin
korunmasında araç olacak.

12 NİSAN 2019

TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARA YARDIM
Türkiye’deki sığınmacılar için AB Yardımı: üçüncü yıllık rapor sığınmacılara sağlanan yardımın hayati
olduğunu ortaya koydu. Buna göre 1.5 milyon sığınmacıya temel ihtiyaçları için aylık yardımda
bulunulmakta, 5 milyon sağlık konsültasyonu verilmekte ve 470,000 çocuğa okula erişim
sağlanmaktadır.

15 NİSAN 2019

DAHA İYİ DÜZENLEME PRENSİPLERİ
AB’nin karar-alma sürecinin merkezinde daha iyi düzenleme prensipleri yer almakta. AB vatandaşları
açısından daha açık ve şeffaf, kanıta dayalı karar-alma süreci konusunda başarı elde edildi.

AB-ABD TİCARETİ
Komisyon ABD ile ticaret görüşmelerinin başlanmasına yeşil ışık yakan Konsey kararını memnuniyetle
karşıladı. Böylece Juncker ve Trump arasında 2018 yılının Temmuz ayında varılan ortak beyanın
uygulanmasına yönelik adım sağlanmış oldu.

16 NİSAN 2019

HAVACILIK
Komisyon AB Hava Güvenliği Listesini yolcular için daha üst derece de koruma sağlamak için
güncelledi. Bunun sonucunda uluslararası güvenlik standartlarını karşılamayan havayolları, AB
içerisinde çeşitli yasak ve kısıtlamalara konu olabilecekler.
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SOSYAL POLİTİKA
Komisyon AB sosyal politikasında daha etkin karar-alma konusunu tartışmaya açtı. Böylece AB
düzeyinde sosyal alanda daha etkin karar-almaya nasıl katkı sağlanacağı tartışılacak.

17 NİSAN 2019

AB’NİN VİZE POLİTİKASI
Komisyon Avrupa Parlamentosunun daha güçlü ve güvenli AB vize kuralları oluşturduğunu duyurdu.
Bu sayede kısa süre için Avrupa’ya gelmek isteyen seyahat edenlerin vize alması, güvenlik
standartlarının güçlendirilmesi ve sığınma risklerinin azaltılmasıyla kolaylaştırılmış olacak.

25 NİSAN 2019

AB’NİN SIĞINMA KARARLARI
AB üye devletleri 2018 yılında 300.000’den fazla sığınmacıya korunma sağladı. Bunların yaklaşık
%30’unu Suriyeliler oluşturuyor. Bu sayı 2017 yılında 553.000 olan sığınmacı sayısından %40 daha
düşük olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra AB üye devletleri yeniden yerleştirilen 24.800 sığınmacıyı
aldı.

26 NİSAN 2019

AVRUPA 2018 YILI ÖĞRENİM GÖSTERGELERİ
AB yaşları 30-34 arasındaki kişilerin yüksek öğrenime sahip olması konusundaki hedefine ulaştı.
Sadece küçük bir oranda eğitim hayatından erken ayrılanlar oldu.
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