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5 KASIM 2019
ERASMUS+
Avrupa Komisyonu, Erasmus + programına ilişkin 2020 teklif çağrısını yayımladı. 2020 yılı; eğitim, staj,
gençlik ve spor hareketliliği ve işbirliği için mevcut Avrupa Birliği programının son yılıdır. AB, yurtdışında
okuyacak veya eğitim alacak genç Avrupalılara 2020’de 3 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapacak.

SANAYİ POLİTİKASI
Komisyon bugün, altı stratejik ve geleceğe yönelik endüstriyel sektörde Avrupa’nın rekabetçiliğini ve
küresel liderliğini arttırmak için Avrupa’nın Ortak İlgi Alanına Yönelik Önemli Projeler Stratejik Forumu
adlı bir uzman grubu tarafından geliştirilen önerileri yayınlıyor: Bağlantılı, temiz ve özerk araçlar;
Hidrojen teknolojileri ve sistemleri; Akıllı sağlık; Endüstriyel Nesnelerin İnterneti; Düşük karbonlu
sanayi ve Siber Güvenlik.

6 KASIM 2019
AB VE ÇİN İKİLİ ANLAŞMASI
AB ve Çin, Çin'deki 100 Avrupa Coğrafi İşareti ve AB'deki 100 Çin Coğrafi İşaretini taklit ve haksız
kullanıma karşı koruma amaçlı ikili anlaşma müzakerelerini sonuçlandırdı.
Nisan 2019’da yapılan son AB-Çin Zirvesi’nde verilen taahhüdü yerine getiren bu anlaşma, Avrupa
Birliği ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin somut bir örneği olup her iki tarafın da ticari
ilişkilerin temeli olarak uluslararası kurallara açıklığını ve bağlılığını yansıtmaktadır.

7 KASIM 2019
GÜZ 2019 EKONOMİK TAHMİNİ
Avrupa ekonomisi art arda yedinci büyüme yılında ve 2020-2021'de de büyümeye devam etmesi
bekleniyor. İşgücü piyasaları güçlü kalmaya, işsizlik ise düşmeye devam ediyor. Bununla birlikte, dış
çevre çok daha az destekleyici hale geldi ve belirsizlik yükseliyor.
1

8 KASIM 2019
9 KASIM 1989’DAKİ BARIŞÇIL DEVRİMİN 30. YILDÖNÜMÜ
Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’ın açıklamasına göre, 9 Kasım 1989 Avrupa tarihinde belirleyici
bir an olmaya devam ediyor. Bugün Avrupa’da özgür ve demokratik bir toplumu, o zamanki gibi
kararlılıkla savunmak bizim görevimizdir.

AB-SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI
Singapur'la ticaret yapmak yakında daha kolay ve daha karlı olacak. 19 Ekim 2018'de Avrupa Birliği ve
Singapur Cumhuriyeti tarafından imzalanan serbest ticaret anlaşması (FTA), bugün Konsey tarafından
bu anlaşmanın imzalanmasına ilişkin alınan kararın sonucu olarak 21 Kasım 2019'da yürürlüğe girecek.

AVRUPA SINIR VE SAHİL GÜVENLİK KORUMASI
Konsey bugün gözden geçirilmiş düzenlemeyi kabul etti. Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex),
personel ve teknik ekipman bakımından güçlendirilmektedir. Ajansa ayrıca, üye devletlerin özellikle de
sınır kontrolü, geri dönüş ve üçüncü ülkelerle işbirliği konularındaki faaliyetlerini desteklemek için daha
geniş bir yetki veriliyor. Yeni düzenleme, Avrupa Sınır Gözetim Sistemini (EUROSUR) Avrupa Sınır ve
Sahil Güvenlik çerçevesine dahil ederek çalışmasını iyileştirecektir.

EKONOMİK VE MALİ İŞLER KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI
Konsey, 2 ila 13 Aralık 2019 tarihlerinde Madrid'de gerçekleşecek olan BM iklim değişikliği konferansı
olan COP25'ten önce iklim finansmanı ile ilgili kararları kabul etti. Ayrıca, mevcut KDV kurallarında
yapılacak iki reform üzerinde anlaşma sağlandı.

11 KASIM 2019
DIŞİŞLERİ KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI
Konsey; Afganistan’a ve Körfez bölgesi ile İran'daki güvenlik durumuna odaklandı. Dışişleri Bakanları
ayrıca Sudan Başbakanı Abdalla Hamdok ile görüş alışverişinde bulundular.
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12 KASIM 2019
EBOLA'YA KARŞI AŞI
Avrupa Komisyonu, Merck Sharp & Dohme B.V. şirketine Ebola'ya karşı bir aşı için pazarlama izni veren
kararı kabul etti. Ervebo olarak adlandırılan bu aşı, Batı Afrika'da 2014 yılında gerçekleşen Ebola
salgınından bu yana geliştirme aşamasında idi.

18 KASIM 2019
TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI
Tarım ve Balıkçılık Konseyi, 2020 sonrası Ortak Tarım Politikası reform paketi ve Ortak Tarım Politikası
geçiş kuralları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca Konsey arıcılık, mısır ve pirinç ithalatı ve
AB-Çin’in coğrafi işaretlere ilişkin anlaşması hakkında da bilgilendirildi.

EKONOMİK VE MALİ İŞLER KONSEYİ (BÜTÇE)’NİN ANA SONUÇLARI
Konsey, Avrupa Parlamentosu ile uzlaşma komitesinde ulaştığı 2020 AB bütçesiyle ilgili anlaşmayı
onayladı. Bütçe büyüme ve rekabet edebilirlik, iklim eylemi ile göçün güvenliği ve yönetimi gibi diğer
AB önceliklerine güçlü bir şekilde odaklanmaktadır.

19 KASIM 2019
GENEL İŞLER KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI
Konsey; bir sonraki çok yıllı mali çerçeveye, Zirve hazırlıklarına ve AB'de hukukun üstünlüğünü
güçlendirmeye odaklandı. Bakanlar ayrıca genişleme ile istikrar ve ortaklık sürecinin mevcut durumunu
da tartıştılar.

20 KASIM 2019
GÜZ DÖNEMİ MALİ PAKETİ
Avrupa Komisyonu, Euro bölgesi üye devletlerinin 2020 Bütçe Planı Taslakları hakkındaki Görüşlerini
sunmuş, İstikrar ve Büyüme Paktı altında adımlar atmış ve Yunanistan için dördüncü Gelişmiş Gözetim
Raporunu kabul etmiştir.
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21 KASIM 2019
DIŞİŞLERİ KONSEYİ (TİCARET)’NİN ANA SONUÇLARI
Konsey, Dünya Ticaret Örgütündeki müzakerelerin mevcut durumunu ve reform sürecindeki ilerlemeyi
tartıştı. Konsey ayrıca, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

22 KASIM 2019
EĞİTİM, GENÇLİK, KÜLTÜR VE SPOR KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI
Konsey, kültür ve sürdürülebilir kalkınma alanında bir öneri ve sporda yolsuzlukla mücadele konusunda
kararlar kabul etmiş; yaratıcı ve görsel-işitsel endüstrilerin rekabet gücü ve sporda iyi yönetişim
hakkında kamuoyu tartışmaları yapmıştır.

25 KASIM 2019
DIŞİŞLERİ KONSEYİ (KALKINMA)’NİN ANA SONUÇLARI
Konsey, sürdürülebilir kalkınma ve komşuluk için gelecekteki finansal mimariyi ve AB ile üye devletlerin
Etiyopya ve Sudan gibi geçiş sürecinde olan ülkelerin gelişimini nasıl daha iyi destekleyebileceğini
tartıştı. Kalkınma Bakanları, ayrıca Etiyopya Eğitim Bakanı ile Afrika'daki öğrenme zorlukları hakkında
fikir alışverişinde bulundular.

26 KASIM 2019
ÇOCUK HAKLARI
Avrupa Parlamentosu 20 Kasım’da, BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30’uncu yıldönümünü takiben,
çocukların ve gençlerin bugün karşılaştıkları zorlukları değerlendiren bir karar aldı.
Avrupa Parlamentosu üyeleri, çocuk ticaretiyle ve zorla evlendirmeyle mücadele için daha fazla eylem
çağrısında bulunurken çocukların iklim değişikliğine karşı mücadeleye yaptıkları önemli katkıyı
vurguladı.

27 KASIM 2019
KASIM AYI İHLALİ PAKETİ: KİLİT KARARLAR
Avrupa Komisyonu aylık ihlal kararları paketinde üye devletlere karşı AB hukuku kaynaklı
yükümlülüklerini ihlal etmeleri sebebiyle yasal işlem başlatıyor.
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PARLAMENTO VON DER LEYEN KOMİSYONUNU SEÇTİ
Parlamento, dinleme sürecinin sona ermesinin ardından, Komisyon Başkanı seçilen von der Leyen
tarafından genel kurulda sunulan yeni Komisyon üyelerini onayladı.
Çarşamba günü öğlen saatlerde yapılan sayım çağrısında, Avrupa Parlamentosu üyeleri, yeni
Komiserleri 461 lehe, 157 karşı ve 89 çekimser oy ile onayladılar.

28 KASIM 2019
AB'DE SAĞLIK DURUMU
Avrupa Komisyonu, 30 ülkede sağlık sistemlerinin profilini gösteren raporlar yayınladı. Ülke Sağlık
Profilleri, sağlık sistemlerinin dönüşümündeki en büyük eğilimlerden bazılarını gösteren ve Profillerden
önemli sonuçlar çıkaran Eş Rapor ile yayınlanmaktadır. AB üye devletlerindeki en önemli eğilim, önleme
ve birinci basamak bakıma geçmedir.

AVRUPA PARLAMENTOSU İKLİM ACİL DURUMUNU İLAN ETTİ
Parlamento, 2-13 Aralık tarihlerinde Madrid’de yapılacak BM COP25 İklim Değişikliği Konferansı
öncesinde, Avrupa'da ve küresel seviyede bir iklim ve çevre acil durumu ilan eden kararı onayladı.
Parlamento ayrıca, Komisyonun tüm ilgili yasal ve bütçe tekliflerinin küresel ısınmayı 1.5 ° C'nin altına
getirme hedefi ile tam olarak uyumlu hale gelmesinin sağlamasını istiyor.

29 KASIM 2019
DOLAŞIM (ROAMİNG) PİYASASI İNCELEMESİ
Komisyon, AB içinde seyahat edenlerin Haziran 2017’de dolaşım ücretlerinin sona ermesinden çok
yararlandıklarını gösteren, dolaşım pazarının ilk tam incelemesini yayınladı. Bu bağlamda, AB dolaşım
ücretlerinin sona ermesinden bu yana yurtdışında cep telefonu kullanımı aniden yükselmiştir.
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