AB GÜNDEMİ
ARALIK 2019

Hazırlayan: Araş. Gör. E. Özlem ŞEKER
(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi)
(İlgili habere ulaşmak için
başlıklara tıklayabilirsiniz.)
2 ARALIK 2019
ULAŞTIRMA, TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ (ULAŞTIRMA) KONSEYİNİN ANA
SONUÇLARI
Konsey, demiryolu yolcu hakları ve trans-Avrupa ulaştırma ağı ile ilgili tekliflere ilişkin konumunu kabul
etti.
Konsey ulaşımın dijitalleştirilmesi ve Avrupa Tek Gökyüzü’nü tartıştı.

3 ARALIK 2019
ADALET VE İÇİŞLERİ KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI
Konsey, biri delil toplama diğeri de belgelerin sunulması konularında olmak üzere iki tüzük değişikliği
hakkında müzakere pozisyonlarını kabul etti.
Konsey ayrıca mağdurların hakları ile ilgili sonuçları da kabul etti.
Bakanlar, çevre suçlarına odaklanan cezai konular alanındaki karşılıklı değerlendirmelerin 8. turunun
nihai raporunu not ettiler.

4 ARALIK 2019
VON DER LEYEN KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
Von der Leyen Komisyonu önümüzdeki beş yıl içinde Başkan’ın Avrupa Gündemini yerine getirmesi için
temel oluşturacak çalışma yöntemlerini açıkladı.
Kurulluk, şeffaflık ve verimlilik ilk sıraya konuldu.

ULAŞTIRMA, TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ (ENERJİ) KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI
Konsey; akıllı sektör entegrasyonunu, yeni Komisyonun enerji politikası önceliklerini ve taslak ulusal
enerji ve iklim planlarının takibini ele aldı.
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5 ARALIK 2019
MÜLTECİLER VE YEREL TOPLULUKLAR İÇİN EYLEMLER
AB, Suriye Krizine cevaben AB Bölgesel Güven Fonu aracılığıyla Ürdün ve Lübnan'daki mültecileri ve ev
sahibi toplulukları desteklemek için 297 milyon Avro tutarında yeni bir yardım paketi kabul etti.

EKONOMİK VE MALİ İŞLER KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI
Ekonomik ve Mali İşler Konseyi bankacılık birliğindeki ilerlemeyi değerlendirdi.
Konsey, ayrıca iklim eylemi ve enerji vergilendirmesi, kara para aklama, sermaye piyasaları birliği,
takipteki krediler ve kalkınma için finansal mimari ile ilgili sonuçlar üzerine bir çalışma planı kabul etti.

9 ARALIK 2019
HAVACILIK GÜVENLİĞİ
Avrupa Komisyonu, uluslararası güvenlik standartlarını karşılamayan ve bu nedenle AB dahilinde
işletim yasağı veya operasyonel kısıtlamalara tabi olan havayollarının listesi olan AB Hava Güvenliği
Listesini güncelledi.

DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI
Konsey, AB-Afrika ilişkilerini ve AB'nin dünyadaki insan haklarını nasıl daha iyi koruyabileceğini ve
geliştirebileceğini tartıştı.
Dışişleri Bakanları da Konseyin çalışma yöntemleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

10 ARALIK 2019
TÜRKİYE'DEKİ MÜLTECİLER İÇİN AB YARDIMI
AB, Türkiye'deki Mültecilere Yönelik Yardım Aracı’nın 6 milyar Avroluk operasyonel bütçesini tam
olarak seferber ederek AB-Türkiye Bildirisi'nin uygulanmasına olan bağlılığını teyit etti.
6 milyar Avroluk toplam tesis bütçesinden 4.3 milyar Avroluk sözleşmesi halihazırda tamamlanmış ve
2.7 milyar Avroluk ödeme yapılmıştır.
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İSTİHDAM, SOSYAL POLİTİKA, SAĞLIK VE TÜKETİCİ İŞLERİ KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI
Konsey, refah ekonomisi ve AB'deki ilaçlara erişim konusunda tartışmalar düzenledi.
Konsey, ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği ve AB sosyal mevzuatının geleceği hakkında tartışmalar
düzenledi, iş sağlığı ve güvenliği ile kapsayıcı işgücü piyasaları hakkında sonuçları kabul etti.

11 ARALIK 2019
AVRUPA YEŞİL ANLAŞMASI
Avrupa Yeşil Anlaşması, 2050 yılına kadar Avrupa'yı iklime zararsız ilk kıta yapmayı hedefliyor.
Avrupa Komisyonu, iklim ve çevresel zorlukları tüm politika alanlarında fırsatlara dönüştürerek ve bu
geçişi herkes için adil ve kapsayıcı hale getirerek AB ekonomisini sürdürülebilir kılmak için bir yol
haritası olan Avrupa Yeşil Anlaşması'nı sundu.

12 ARALIK 2019
ULUSLARARASI TİCARET
Komisyon, Avrupa'nın uluslararası ticaretteki çıkarlarını koruyacak araçları güçlendiriyor.
Avrupa Komisyonu, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) çok taraflı anlaşmazlık çözüm sisteminin felcine
rağmen AB'nin ticari çıkarlarının korunmasını sağlayacak bir öneri açıkladı.

13 ARALIK 2019
ZİRVENİN ANA SONUÇLARI
AB liderleri; 12 Aralık’ta iklim değişikliğini, AB'nin uzun vadeli bütçesini ve dış ilişkilerini ve diğer
konuları tartıştılar.
Liderler, 13 Aralık’ta ekonomik ve parasal birlik ve Brexit hakkında konuşmak için tekrar bir araya
geldiler.

17 ARALIK 2019
AVRUPA PARLAMENTOSU
Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB genelinde her yıl KDV sahtekarlığı sonucu kaybedilen 137 milyar
Avronun bir kısmını düşürmeye yardımcı olacak e-ticaret KDV kaçakçılığıyla mücadele etmek için
tasarlanmış önlemleri destekledi.
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AVRUPA SÖMESTRİ GÜZ PAKETİ
Von der Leyen Komisyonu, görev süresinin ilki olan yeni bir Avrupa Sömestri döngüsünü başlattı.
Komisyon, insanlara ve gezegene uygun bir ekonomi oluşturmak için rekabetçi sürdürülebilirliği teşvik
etmeye odaklanmış iddialı, yeniden başlatılan bir büyüme stratejisi sunuyor.

TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI
Konsey, 2020 için Atlantik ve Kuzey Denizi'ndeki avlanma sınırları konusunda siyasi bir anlaşmaya vardı
ve Baltık Denizi balıkçılığı için bir kriz paketine genel bir yaklaşım üzerinde anlaştı.
Konsey, ayrıca 2020 sonrası Ortak Tarım Politikası reform paketi hakkında bir ilerleme raporu ile ilgili
görüş alışverişinde bulundu.

18 ARALIK 2019
LİZBON ANTLAŞMASI VE TEMEL HAKLAR ŞARTI’NIN ON YILI
Avrupa Parlamentosu üyeleri; başkanlar Sassoli, Michel ve von der Leyen ile birlikte, demokrasiyi
geliştiren ve AB'deki insanların haklarını genişleten reformları kutladılar.

19 ARALIK 2019
ÇEVRE KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI
Çevre Konseyi biyolojik çeşitlilik ile ilgili sonuçları kabul etti.
Bakanlar, üye ülkelerin Avrupa Yeşil Anlaşması da dahil olmak üzere 2019-2024 AB çevre ve iklim
politikasında ihtiyaç duyulan taahhütler ve eylemler hakkındaki görüşlerini dile getirdiler.

20 ARALIK 2019
AVRUPA PARLEMENTOSU
2019 Sakharov Ödülü ödül töreni, yeni AB Ombudsmanının seçilmesi ve arıların düşüşüyle ilgili bir
tartışma, Strazburg'daki Aralık genel oturumunun gündeminin üst sıralarında yer aldı.
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