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2 EYLÜL 2019
AB PROGRAMI SAYESİNDE OKUL ÇOCUKLARINA SÜT, MEYVE VE SEBZE DAĞITILDI
Yeni bir okul yılının başlamasıyla birlikte AB okul meyvesi, sebzeler ve süt programı, katılımcı AB
ülkelerinde 2019-2020’de devam edecektir.
AB okul programı; tarım ve iyi beslenmeyle ilgili eğitim programları önererek meyve, sebze ve süt
ürünlerinin dağıtımı yoluyla sağlıklı ve dengeli beslenmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

4 EYLÜL 2019
“ANLAŞMASIZ” BREXİT HAZIRLIĞI
Komisyon bugün, İngiltere’nin 31 Ekim 2019’da AB’den çekilmesine 8 hafta kala, -6. Brexit’e hazırlık
konulu İletişim Belgesinde- AB27’deki tüm paydaşlara ilgili “anlaşma yapılmaması” senaryosuna
hazırlık çağrısını yineledi.
Birleşik Krallık'taki -Kasım 2018’de İngiltere hükümeti ile anlaşılan- Üyelikten Çekilme Anlaşması’nın
onaylanmasına ilişkin belirsizlikler ve genel iç siyasi durum ışığında 1 Kasım 2019’da istenmeyen, fakat
olası “anlaşma yapılmaması” senaryosu sonucu mevcudiyetini korumaktadır.

5 EYLÜL 2019
AVRUPA SAYIŞTAYI
Denetçiler, Avrupa Komisyonunun kamuoyu ile istişarelerinin etkinliğini arttırmak için vatandaşlara
daha iyi erişim sağlanmasına ihtiyaç olduğunu söylüyor.
Avrupa Sayıştayı tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Avrupa Komisyonunun, AB yasalarının ve
politikalarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi sırasında kamuoyuna danışma çerçevesi yüksek bir
standarttır. Bu doğrultuda Sayıştay, Komisyonun daha fazla katılımı teşvik etmek için vatandaşlara
ulaşma yolunu iyileştirmesini tavsiye ediyor.
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10 EYLÜL 2019
VON DER LEYEN KOMİSYONU: DAHA FAZLASI İÇİN ÇABALAYAN BİR BİRLİK İÇİN
Komisyon Başkanı seçilen Ursula von der Leyen, ekibini ve bir sonraki Avrupa Komisyonunun yeni
yapısını sundu.
Yeni Komisyon, Siyasi Kılavuzda belirtilen öncelikleri ve istekleri yansıtacak.

11 EYLÜL 2019
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE
AB iklim değişikliğine karşı küresel mücadeleye öncülük etmeye devam ediyor.
Avrupa Komisyonu, AB’nin iklim değişikliği ile mücadele isteğini hızlandırma konusundaki taahhüdünü
teyit eden bir Tebliği kabul etti. Komisyon, AB’nin yerel olarak birlikte, hızlı ve kararlılıkla hareket
ederek bu zorluğa cevap vermek için kapsamlı bir uluslararası çerçeve müzakere etmek suretiyle
küresel iklim eyleminin ön saflarında olduğunu hatırlatıyor.

16 EYLÜL 2019
GENEL İŞLER KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI
Konsey, AB'de hukukun üstünlüğüne saygı duyma konusunda bir politika tartışması düzenledi.
Bakanlar, Başkanlık arka plan belgesi üzerinden, Konseyin AB'de hukukun üstünlüğünü güçlendirme
amacına nasıl katkıda bulunabileceğini ve hangi özel önlemlerin kullanılabileceğini tartıştı.

17 EYLÜL 2019
AVRUPA PARLAMENTOSU CHRISTINE LAGARDE'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Parlamento, Christine Lagarde’ın Avrupa Merkez Bankasının bir sonraki Başkanı olmasını genel
kuruldaki oylama ile onayladı. Gizli yapılan oylamada milletvekilleri Lagarde'ın Avrupa Merkez
Bankasını yönetmesi önerisi hakkında 394 lehte, 206 aleyhte ve 49 çekimser oy kullandılar.

18 EYLÜL 2019
BREXIT
Yeni Avrupa Parlamentosu Brexit ile ilgili AB’nin pozisyonuna desteğini teyit etti. Avrupa Parlamentosu
Vekilleri, Parlamentonun “düzenli Brexit”e desteğini yineleyen kararda, Üyelikten Çekilme
Anlaşması’nın adil ve dengeli bir anlaşma oluğunu ve hukuki belirlilik sağladığını belirtiyor.
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19 EYLÜL 2019
GÜMRÜK BİRLİĞİ
2018'de AB gümrüklerinde yaklaşık 740 milyon Avro değerinde sahte ve potansiyel olarak tehlikeli
mallar durduruldu.
Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan yeni rakamlar, AB’ye ithal edilen sahte malların yakalanma
sayısının 2018’de nakliye ve posta trafiğindeki büyük miktardaki küçük paketler nedeniyle arttığını
gösteriyor.

20 EYLÜL 2019
PLASTİK İTTİFAKI SİRKÜLERİ
100'den fazla imzacı 2025'e kadar yeni ürünlerde 10 milyon ton geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı
taahhüt ediyor.
Bugün, tüm plastik değer zincirini kapsayan 100'den fazla kamu ve özel ortak, geri dönüştürülmüş
plastiklerde iyi işleyen bir AB pazarına yönelik gönüllü eylemleri teşvik eden Plastik İttifakı Sirkülerinin
ilanını imzalayacak.

ULAŞTIRMA, TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ KONSEYİNİN (ULAŞTIRMA) ANA
SONUÇLARI
Konsey, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için taşımacılığın
karbondan nasıl arındırılabileceğini tartıştı.

24 EYLÜL 2019
ULAŞTIRMA, TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ KONSEYİ’NİN (ENERJİ) ANA SONUÇLARI
Konsey, taslak ulusal enerji ve iklim planları ile 2030'un ötesindeki enerji sektörüne odaklandı.

26 EYLÜL 2019
EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Öğretmenlerin desteklenmesi Avrupa Eğitim Alanını oluşturmak için kritik öneme sahiptir. Avrupa
Komisyonu, İkinci Avrupa Eğitim Zirvesi ile eş zamanlı olarak, AB’de ve üye devletlerinde eğitim ve
öğretimin nasıl geliştiğini inceleyen 2019 Eğitim ve Öğretim Denetleme Belgesini yayınladı.

3

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULUNUN ANA SONUÇLARI
AB Zirvesi Başkanı Donald Tusk, 26 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) AB adına dünya
liderlerine hitap etti. Başkan Tusk, 21. yüzyılın yurtseverliğinin ortak bir ulusal egoizm olmaması için
küresel bir boyuta sahip olması gerektiğini vurguladı.

27 EYLÜL 2019
GÜVENLİK BİRLİĞİ
Komisyon, Yolcu Adı Kaydı (PNR) verilerinin aktarılması konusunda Japonya ile müzakerelerin
başlatılmasını tavsiye ediyor.
Komisyon Başkanı Juncker tarafından bugün Avrupa Bağlantı Forumu: AB-Asya Bağlantısında ilan
edildiği üzere, Avrupa Komisyonu, Konseyin, terör ve ciddi ulus ötesi suçları önleme ve bunlarla
mücadele amacıyla, PNR verilerinin aktarılması ve kullanılması için bir AB-Japonya Anlaşması
müzakerelerinin başlamasına yetki vermesini tavsiye etti.
Anlaşma, veri koruma güvenceleri ve temel haklar hususunda Temel Haklar Şartına tam uygun olarak,
PNR verilerinin değişimine ilişkin çerçeve ve koşulları düzenleyecek.

REKABET EDEBİLİRLİK KONSEYİ'NİN ANA SONUÇLARI
Konsey, sürdürülebilir büyüme konusunda uzun vadeli bir AB stratejisinin temelini oluşturması gereken
kilit politikalar konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Strateji, AB Zirvesi tarafından Haziran 2019'da kabul edilen 2019-2024 sayılı AB Stratejik Gündeminin
uygulanmasının bir parçasıdır.

30 EYLÜL 2019
AĞUSTOS 2019 – AVRO ALANI İŞSİZLİK ORANI %7.4 - AB28 ORANI %6.2
Mevsimsellikten arındırılmış Avro alanı (AB19) Ağustos 2019'da %7.4 olarak gerçekleşti. Bu, Temmuz
2019’daki %7.5 ve Ağustos 2018’deki %8.0'dan düşük bir rakam. Ayrıca, bu, Mayıs 2008’den bu yana
Avro alanında kaydedilen en düşük oran.
AB28 işsizlik oranı Ağustos 2019’da %6.2 olarak gerçekleşti. Bu, Temmuz 2019’daki %6.3 ve Ağustos
2018’deki %6.7’den düşük bir rakam. Bu, AB’nin Ocak 2000’de aylık işsizlik serisinin başlamasından bu
yana AB28’de kaydedilen en düşük oran.
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