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5 HAZİRAN 2019
AVRUPA SÖMESTRİ 2019 BAHAR PAKETİ
Komisyon, üye devletlerin sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi ileri götürmeleri için
tavsiyeler yayınlıyor.
Komisyon, bugün, tüm AB üyesi devletlere önümüzdeki 12-18 ay için ekonomik politika rehberliği
yapacak ülkelere özgü tavsiyeleri (CSRs) sunuyor. Komisyon, ayrıca, İspanya için Aşırı Bütçe Açığı
Usulünün kapatılmasını tavsiye ediyor ve İstikrar ve Büyüme Paktı kapsamında bazı dokümanları kabul
ediyor.

6 HAZİRAN 2019
HAZİRAN İHLAL PAKETİ: ANAHTAR KARARLAR
Komisyon, aylık ihlal kararları paketinde üye devletlere karşı AB hukuku kaynaklı yükümlülüklerini ihlal
etmeleri sebebiyle yasal işlem başlatıyor.
Çeşitli sektörleri ve AB politika alanlarını kapsayan bu kararlar; AB hukukunun, vatandaşların ve
işletmelerin çıkarlarına uygun şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sektörler ve AB
politika alanları; çevre, iç pazar, sanayi, girişimcilik ve kobi'ler, vergilendirme ve gümrük birliği'dir.

ULAŞTIRMA, TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ KONSEYİ (ULAŞTIRMA)
Konsey, elektronik yük taşımacılığı bilgilerinin kullanımıyla ilgili bir öneri konusundaki tutumunu kabul
etti. Avrupa trans ulaşım ağı (TEN-T), araç kiralama pazarı, AB karayolu ücretlendirme kuralları
(Eurovignette) ve demiryolu yolcu hakları için izin verme tedbirleri ile ilgili tekliflerdeki ilerlemeyi
değerlendirdi.
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7 HAZİRAN 2019
DİJİTAL TEK PAZAR
İlk Avrupa süper bilgisayarlarına ev sahipliği yapma amacıyla AB genelindeki süper bilgisayarcılık
merkezleri için sekiz bölge seçildi.
Bu merkezler; Avrupa’nın araştırmacılarına, endüstrisine ve işletmelerine ilaç ve yeni materyal
tasarlamadan iklim değişikliği ile mücadeleye kadar geniş bir alanda, yeni uygulamalar geliştirme
konusunda destek olacak.

8 HAZİRAN 2019
ADALET VE İÇİŞLERİ KONSEYİ
Konsey, Komisyona ABD ile e-kanıtlara erişimi kolaylaştıracak bir anlaşmayı müzakere etme yetkisi
verdi. Ayrıca veri saklama konusunda sonuçlar kabul etti. Bakanlar, sivil ve ticari konularda sınır ötesi
yargı işbirliğinin dijitalleştirilmesi konusunu tartıştı.

11 HAZİRAN 2019
DİJİTAL EKONOMİ VE TOPLUM ENDEKSİ
Komisyon, bugün, Avrupa'nın genel dijital performansını izleyen ve AB ülkelerinin dijital rekabet
edebilirlik konusundaki ilerlemelerini takip eden 2019 Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi’nin (DESI)
sonuçlarını yayınlıyor.

12 HAZİRAN 2019
BREXİT
Komisyon, bugün, –Beşinci Brexit Hazırlık Bildirimi’nde– Haziran ayındaki AB Zirvesi (Madde 50)
öncesinde başta Birleşik Krallık’ın talebi üzerine ve Birleşik Krallık ile mutabık kalınarak 50. maddeyi 31
Ekim 2019’a kadar uzatmak için AB Zirvesi tarafından 11 Nisan’da alınan karar ışığında, AB’nin Brexit
hazırlık ve beklenmedik durum önlemlerinin değerlendirmesini yaptı.

EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK
Komisyon, bugün, 21 Haziran 2019’da yapılacak Avro Zirvesi öncesinde, Beş Avrupa Başkanı’nın
Raporu’ndan bu yana Avrupa’nın Ekonomik ve Parasal Birliğini derinleştirmek için kaydedilen
ilerlemenin değerlendirmesini yapıyor ve üye devletleri daha somut adımlar atmaya çağırıyor.
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2021-2027 AB BÜTÇESİ
Komisyon, 20-21 Haziran 2019’da yapılacak AB Zirvesi öncesinde, liderlere AB’nin bir sonraki 20212027 uzun vadeli bütçesine ilişkin müzakereleri, anlaşmanın sonbaharda sağlanabilmesi için, ilerletme
konusunda gayret gösterme çağrısında bulunuyor. Bir anlaşmaya ulaşılabileceği, ancak birçok işin de
geriye kalacağı vurgulanıyor.

14 HAZİRAN 2019
AVRUPA BİRLİĞİ - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Avrupa Birliği ve ABD, hormonsuz sığır eti ithalatıyla ilgili bir anlaşmaya varıyor.
Komisyon bugün AB'ye hormonsuz sığır eti ithal etmek için uygulanan mevcut kotanın işleyişini gözden
geçirme müzakerelerinin başarılı sonuçlarını üye devletlerle paylaştı.

İSTİHDAM, SOSYAL POLİTİKA, SAĞLIK VE TÜKETİCİ İŞLERİ KONSEYİ
Konsey, antimikrobiyal direnç konusundaki kararları kabul etti ve sağlıkla bağlantılı yatırımlara ilişkin
AB fonlarının etkin kullanımını tartıştı.
Tıbbi cihazlarla ilgili düzenlemeler ve sağlık teknolojisi değerlendirmesi de gündemdeydi.

EKONOMİK VE MALİ İŞLER KONSEYİ
Konsey, Komisyon tarafından bildirilen "Herkes için Temiz Gezegen"i ve 2019 yılı ülkelere özgü
tavsiyeleri tartıştı. Bakanlar, İspanya’nın Aşırı Bütçe Açığı Usulünü kapattı. Ayrıca, mali işlem vergisi ve
bankacılık birliğinin gidişatını değerlendirdiler.

17 HAZİRAN 2019
TİCARET ENGELLERİ
AB, korumacılık arttıkça Avrupalı firmalar için ihracat pazarları açmaya devam ediyor.
Komisyonun bugün yayımlanan raporu, Avrupalı şirketlerin dış pazarlarda karşılaştığı engellerin sürekli
yükseldiğini teyit ediyor. AB’nin sağlam cevabı sayesinde, Komisyonun mevcut yetkilendirmesinin
başlangıcından bu yana, 2018’de 6 milyar Euro’nun üzerinde fazladan ihracatı mümkün kılan, bu tür
123 engel engellenmiştir.
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DIŞİŞLERİ KONSEYİ
Dışişleri ve savunma bakanları başlangıcından üç yıl sonra AB Küresel Stratejisini tartıştılar.
Dışişleri bakanları, ayrıca, Venezuela ve Moldova Cumhuriyeti’ndeki son gelişmeler de dahil olmak
üzere, uluslararası gündemdeki güncel olayları tartıştılar.

18 HAZİRAN 2019
ENERJİ BİRLİĞİ
Komisyon, üye devletleri, Paris Anlaşması’nın uygulanması planındaki azimlerini arttırmaya çağırıyor.
Komisyon, bugün, üye devletlerin AB’nin Enerji Birliği hedeflerini ve özellikle de kabul edilen AB 2030
enerji ve iklim hedeflerini uygulamak için taslak planları hakkındaki değerlendirmesini yayınladı.

GENEL İŞLER KONSEYİ
Konsey, AB’nin genişleme politikası ve istikrar ve ortaklık süreci ile ilgili sonuçları kabul etti.
Konsey, Haziran’daki AB Zirvesi öncesinde 2021-2027 için çok yıllı mali çerçeve (MFF) hakkında bir
politika tartışması yaptı.
Konsey, bir AB acil durum seyahat belgesine ilişkin bir direktifi, tartışmasız olarak, kabul etti.

TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ
Tarım ve Balıkçılık Konseyi, 2021-2027 Avrupa Deniz ve Balıkçılık Fonu’nda (EMFF) kısmi genel bir
yaklaşıma vardı, 2020 sonrası Ortak Tarım Politikası reformuna ilişkin ilerleme raporu ve 2020 balık
avlama imkânlarına ilişkin Komisyon bildirimi hakkında bir tartışma yaptı.

20 HAZİRAN 2019
AB ZİRVESİ
AB Zirvesi; bir sonraki kurumsal döngü, Çok Yıllı Finansal Çerçeve (MFF), iklim değişikliği,
dezenformasyon ve melez tehditler, dış ilişkiler, Avrupa Sömestri ve genişleme ile ilgili sonuçları kabul
etti.
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21 HAZİRAN 2019
AVRO ZİRVESİ
Avro Zirvesi, AB27 liderlerine genişletilmiş şekilde, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi
ile birlikte ekonomik duruma baktı.
Liderler, Ekonomik ve Parasal Birliğin derinleşmesine ilişkin Avrogrup tarafından hazırlanan çalışmayı
da tartıştı.

25 HAZİRAN 2019
AVRUPA BİRLİĞİ – VİETNAM
Konsey, 25 Haziran'da AB ile Vietnam arasındaki iki anlaşmanın, bir serbest ticaret anlaşması (STA) ve
bir yatırım koruma anlaşması (YKA), imzalanması konusundaki kararları aldı.

ULAŞTIRMA, TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ KONSEYİ (ENERJİ)
Konsey, Enerji Birliği'ndeki enerji sistemlerinin geleceğine ilişkin kararları kabul etti ve dış enerji ilişkileri
konusunda görüş alışverişinde bulundu.

26 HAZİRAN 2019
AVRUPA ÜNİVERSİTELERİ
İlk 17 “Avrupa Üniversitesi” seçildi. Bu, Avrupa Eğitim Alanı’nı oluşturmaya doğru atılmış önemli bir
adımdır.
Komisyon, bugün, Avrupa genelindeki yükseköğretim kurumlarından, ilk “Avrupa Üniversiteleri”
ittifakının parçası olacakları açıkladı. Bu kurumlar Avrupa’daki yükseköğreniminin kalitesini ve
çekiciliğini yükseltecek ve kurumlar, kurumların öğrencileri ve personeli arasındaki işbirliğini artıracak.

ÇEVRE KONSEYİ
Konsey, tarımsal sulamada suyun yeniden kullanımı konusunda genel bir yaklaşım üzerinde anlaşmış,
sürdürülebilir bir kimyasal politika stratejisi hakkında sonuçlar kabul etmiş ve AB'nin uzun vadeli iklim
stratejisi tartışmalarının gidişatına dikkat çekmiştir.
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27 HAZİRAN 2019
SURİYE KRİZİNE KARŞI AB BÖLGESEL GÜVEN FONU
Avrupa Birliği, Suriye Krizine Karşı AB Bölgesel Güven Fonu aracılığıyla, ülkesinde yerinden edilmiş
kişileri desteklemek için Lübnan, Ürdün ve Irak'ta bu kişilere ev sahipliği yapan topluluklara 100 milyon
Avro tutarında yeni bir yardım paketi kabul etti.
Bu yardım, kamu hizmeti sağlama sistemlerinin güçlendirilmesi, yüksek eğitime erişimin geliştirilmesi
ve çocuk koruma hizmetlerinin iyileştirilmesi yoluyla yapılacaktır.

DİJİTAL TEK PAZAR
Araştırmalar, Avrupalıların haksız coğrafi engellemeye karşı kuralların farkında olduğunu
göstermektedir.
Sebepsiz coğrafi engellemeye karşı yeni kuralların uygulanmaya başlamasından yedi ay sonra, çevrimiçi
alışveriş ve sınır ötesi satışlar için kısıtlamalara karşı yeni kurallara ilişkin genel tüketici bilinci
hâlihazırda yüksektir.
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