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2 TEMMUZ 2019
AVRUPA PARLAMENTOSU YENİ DÖNEME YEDİ SİYASİ GRUPLA BAŞLADI
Yeni Avrupa Parlamentosu’nun 2 Temmuz’daki ilk toplantısında, Avrupa Parlamentosu Üyeleri yedi
siyasi grup oluşturdu. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçları geldiği andan itibaren yeni seçilen
üyeler siyasi yakınlıklara göre farklı AB ülkelerinden gelen temsilcileri bir araya getiren siyasi gruplara
ayırıyordu.

YENİ AB LİDERLERİ ATANDI
AB Zirvesi, 30 Haziran – 2 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılan özel toplantıda, Charles Michel’i AB
Zirvesi’nin yeni Başkanı olarak seçti ve Ursula von der Leyen’i Avrupa Komisyonu Başkanlığına aday
gösterdi. Ayrıca Josep Borrell Fontelles'i AB'nin Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi,
Christine Lagarde'ı da Avrupa Merkez Bankası Başkanı adayı olarak gösterdi.

3 TEMMUZ 2019
AŞIRI BÜTÇE AÇIĞI USULÜ / İTALYA
Komisyon bugün, İtalyan makamları tarafından bu hafta açıklanan ek mali çabayı değerlendirdi ve
açıklanan belgelerin bu aşamada Konsey’e, İtalya’nın borç kriterine uymaması sebebiyle, Aşırı Bütçe
Açığı Usulünün açılmasını önermemek için yeterli olmadığı sonucuna vardı.

DAVİD SASSOLİ AVRUPA PARLAMENTOSU BAŞKANI SEÇİLDİ
Avrupa Parlamentosu Üyeleri, ikinci turda 667 geçerli oydan 345 oy alan David Sassoli'yi Avrupa
Parlamentosu Başkanı olarak seçti. David Sassoli, 30 Mayıs 1956'da Floransa'da doğdu. 2009'dan beri
İtalyan Avrupa Parlamentosu Üyesi olan Sassoli, Mayıs 2019'da Orta İtalya'daki Partito Democratico
listesinden üçüncü dönemi için yeniden seçildi. Sassoli, Ocak 2022'ye kadar Parlamento’ya liderlik
edecek.
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AVRUPA VATANDAŞ GİRİŞİMİ
Komisyon, 3 yeni girişimi kaydetti ve 1 tanesinin kabul edilemez olduğuna karar verdi.
Komisyon, 3 yeni Avrupa Vatandaş Girişimi’ni kaydetmeye karar verdi: 'İklim değişikliğiyle mücadelede
karbon için bir fiyat', 'Bilimsel gelişmeyi büyütün: ekinler önemlidir!' ve 'Avrupa'da plastik çağına bir
son verelim'.

4 TEMMUZ 2019
ÜYE DEVLETLERİN 2018’DE AB HUKUKUNA UYUMU
Bugünkü AB Hukukunun Uygulanmasının İzlenmesi hakkındaki Yıllık rapor, Komisyon’un 2018'de AB
hukukunu nasıl gözettiğini ve uyguladığını belirliyor.
Yine bugün yayınlanan çevrimiçi Tek Pazar Skor Tablosu da, AB / Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinin AB
tek pazarındaki performansını değerlendiriyor, ülkelerin ve Komisyon’un çabalarını arttırmalarını
gerektiren eksiklikleri belirliyor.

8 TEMMUZ 2019
AVROGRUP
Avrogrup, diğer konuların yanı sıra, Hırvatistan'ın Döviz Kuru Mekanizmasına (ERM II) katılımını,
Yunanistan hakkındaki üçüncü genişletilmiş gözetim raporunu ve İspanya'ya ilişkin 11. program sonrası
gözetim misyonunun ana bulgularını tartıştı.
Bakanlar; ESM reformu, bankacılık birliği, yakınsama ve rekabet gücü için bütçe aracı konuları dahil
olmak üzere Haziran 2019'daki AB Zirvesi'ne ilişkin izlenimleri konusunu da tartıştı.

AB-UKRAYNA ZİRVESİ
Kiev'de düzenlene 21. AB-Ukrayna zirvesinde liderler, AB ile Ukrayna arasındaki siyasi ve ekonomik
bağların gücü üstünde durdu. Ortaklık anlaşmasının uygulanmasını ve AB-Ukrayna ilişkilerinin
geleceğini tartıştı.

9 TEMMUZ 2019
EKONOMİK VE MALİ İŞLER KONSEYİ
Bakanlar, yeni çok yıllı mali çerçeve (MFF) paketi ışığında AB'nin kendi kaynaklarını tartıştı. Konsey,
AMB başkanlığına aday olarak Christine Lagarde'ı öneren ve 2019 ülkelere özgü tavsiyeleri de içeren
bir karar aldı.
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10 TEMMUZ 2019
2019 YAZ EKONOMİ TAHMİNİ: BÜYÜME DIŞ FAKTÖRLERCE GÖLGELENDİ
Avrupa ekonomisi, tüm üye devletlerin ekonomilerinin genişlemesi dolayısıyla, 2019’da aralıksız
yedinci yılda da büyüdü. Euro bölgesindeki büyüme, ılıman kış koşulları ve araba satışlarındaki
toparlanma gibi bir dizi geçici faktör nedeniyle yılın ilk çeyreğinde beklenenden daha güçlü bulundu.

11 TEMMUZ 2019
AB TÜKETİCİ KURALLARI
Airbnb, Komisyon ve AB tüketici otoriteleri ile kendi tekliflerini sunma şeklini geliştirmek için işbirliği
yapıyor. Komisyon, Airbnb ile yapılan görüşmeler sonucunda, platformun tüketicilere konaklama teklifi
sunma şeklini geliştirdiğini ve tamamen açıklığa kavuşturduğunu, mevcut sunumun AB tüketici
hukukunda belirlenen standartlara uygun olduğunu bildirdi.

15 TEMMUZ 2019
TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ
Tarım ve Balıkçılık Konseyi, 2020 sonrası Ortak Tarım Politikası reform paketi ve şekere ilişkin üst düzey
grubun çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Konsey, ayrıca Finlandiya dönem başkanlığının çalışma programı, AB-Mercosur, Afrika domuz nezlesi
ve taşıma sırasında hayvan refahı hakkında bilgilendirildi.

DIŞİŞLERİ KONSEYİ
Dışişleri Bakanları; İran, Irak, Orta Afrika Cumhuriyeti ve göçün dışsal yönlerini tartıştı. Bakanlar,
Moldova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nicolae Popescu ile gayrı resmi bir görüş alışverişi yaptı. Konsey,
Doğu Akdeniz'deki Türk sondaj faaliyetlerine ilişkin kararı kabul etti.

16 TEMMUZ 2019
PARLAMENTO, URSULA VON DER LEYEN’İ İLK KADIN KOMİSYON BAŞKANI OLARAK SEÇTİ
Avrupa Parlamentosu, 16 Temmuz'da yapılan gizli oylamada, 383 oyla bir sonraki Komisyon Başkanı
olarak Ursula von der Leyen'i seçti. Von der Leyen, beş yıl sürecek yeni görevine 1 Kasım 2019'da
başlayacak.
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17 TEMMUZ 2019
ANTİTRÖST
Komisyon, Amazon'un pazar platformunda bireysel olarak satış yapan bağımsız perakendecilerin gelen
hassas verilerini kullanmasının AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini değerlendirmek için resmi
bir antitröst soruşturması başlattı.

18 TEMMUZ 2019
GENEL İŞLER KONSEYİ
Dönem Başkanlığı, Bakanlara 2021-2027 dönemi çok yıllı mali çerçeve (MFF) ile ilgili çalışma planları
hakkında bilgi verdi.
Bakanlar, 2019-2024 stratejik gündeminin uygulanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Tartışma halka açık oturumda yapıldı.
Dönem Başkanlığı, Bakanlara AB'de hukukun üstünlüğüne saygıyı geliştirme planları hakkında bilgi
verdi. Dönem Başkanlığı, Konseyin hukukun üstünlüğü diyaloğu da dahil olmak üzere, AB'nin hukukun
üstünlüğüne ilişkin araçlarını geliştirmeye ve bunlar arasındaki sinerjiyi arttırmaya odaklanacak.
Konsey ayrıca, gelecek altı ay boyunca sürecek Finlandiya dönem başkanlığının öncelikleri üzerine bir
sunum dinledi.

AB-KANADA ZİRVESİ
AB ve Kanada, benzer düşünen ortaklar olarak, çok taraflılığa ve kurallara dayalı ticarete yönelik ortak
taahhütlerini yineledi. Taraflar, Paris Anlaşması’na tam bağlılıklarını vurguladı ve iklim değişikliği ile
mücadele için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

23 TEMMUZ 2019
AB’NİN DÜNYA ORMANLARINI KORUMA VE GELİŞTİRME EYLEMİ
Komisyon, topraklardaki biyoçeşitliliğin %80'ini barındıran, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin
geçimini destekleyen, iklim değişikliği ile mücadelemiz açısından önemli olan dünya ormanlarının
korunması ve geliştirilmesine ilişkin eylemlerin çerçevesini düzenleyen kapsamlı bir Bildirim’i kabul etti.
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24 TEMMUZ 2019
GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ
Komisyon bugün, Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün uygulanmaya başlamasından bir yıl sonra, AB veri
koruma kurallarının etkisine ve uygulamanın nasıl daha da geliştirilebileceğine dair bir rapor yayınladı.
Raporda çoğu üye devletin gerekli yasal çerçeveyi oluşturduğu ve veri koruma kurallarının
uygulanmasını güçlendiren yeni sistemin uygulandığı sonucuna varıldı. İşletmeler bir uyum kültürü
geliştirirken vatandaşlar haklarının daha fazla farkına varmaktadır. Eş zamanlı olarak, uluslararası
düzeyde yüksek veri koruma standartlarına yakınlaşma konusunda ilerleme sağlanmaktadır.

YAKINSAMA VE REKABET EDEBİLİRLİKLE İLGİLİ BÜTÇE ARACI KONUSUNDA YÖNETİŞİM
ÇERÇEVESİ
Komisyon, Yakınsama ve Rekabet Edebilirlikle ilgili Bütçe Aracı konusunda bir yönetişim çerçevesi
öneriyor. Bu araç, hedeflenen reformlara ve yatırımlara destek vererek Euro bölgesi üye devletlerinin
ve katılan diğer üye devletlerin ekonomilerinin ve Euro bölgesinin dayanıklılığının arttırılmasına
yardımcı olacak.

KARA PARA AKLAMA VE TERÖR FAALİYETLERİNİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE
Komisyon, Avrupa ve ulusal otoritelerin kara para aklama ve terör finansmanı risklerini daha iyi hedef
almalarına destek olacak bir Bildirim ve dört rapor kabul ediyor.

25 TEMMUZ 2019
AB-ABD TİCARET GÖRÜŞMELERİ – BİR YIL DAHA
Bugün, Başkan Juncker ve Başkan Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki
ilişkide yeni dönemi başlatan Ortak Bildirisi’nin ilk yıldönümünü.
Bir yıl içinde trilyon dolarlık transatlantik ticaret ilişkisini bir sonraki seviyeye taşıyan bir dizi somut
eylem gerçekleştirildi. AB-ABD’nin 25 Temmuz 2018 tarihli Ortak Bildirisi’nin uygulanması konusunda
kaydedilen ilerlemeye ilişkin genel bir bakış sunan ve AB ile ABD arasında geçen yıl boyunca hem siyasi
hem de teknik düzeyde katılımın derinliğini gösteren rapor bugün yayınlandı.

TEMMUZ İHLAL PAKETİ
Komisyon, aylık ihlal kararları paketinde üye devletlere karşı AB hukuku kaynaklı yükümlülüklerini ihlal
etmeleri sebebiyle yasal işlem başlatıyor.
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31 TEMMUZ 2019
FİNANSAL HİZMETLER: AB DIŞI DEVLETLERLE DENKLİK POLİTİKASI
Komisyon, finansal hizmetler alanındaki denklik konusundaki genel yaklaşımını değerlendirmektedir.
AB denkliği, küresel finansal piyasaların entegrasyonunu ve üçüncü ülke makamları ile işbirliğini teşvik
ederek, son yıllarda önemli bir araç haline gelmiştir.

AB VE JAPONYA: İLK ERASMUS MUNDUS ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Komisyon, Ekim 2018’de başlatılan Japonya ile Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi Ortaklığı
için teklif çağrısının sonuçlarını açıkladı.
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