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9 OCAK 2020
AVRUPA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Avrupa Komisyonu, küresel pazarlarda Avrupa fikri mülkiyetinin korunmasını hızlandırıyor.
Avrupa Komisyonu, Fikri Mülkiyet Haklarının (IPR) üçüncü ülkelerde korunması ve
uygulanmasına ilişkin en son raporu yayınladı. Önceki raporun yayımlanmasından bu yana
gelişmeler yaşanmış olsa da endişeler devam etmekte ve iyileştirme ve eylem için birtakım
alanların ele alınması gerekmektedir.

10 OCAK 2020
DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI

Konsey, Libya'ya odaklanarak güncel meseleleri görüştü ve Irak'taki son olaylar hakkında
bölgedeki gerilimleri azaltmanın yollarını bulmak amacıyla görüş alışverişinde bulundu.

14 OCAK 2020
AVRUPA YEŞİL ANLAŞMASI

Bugün sunulan Avrupa Yeşil Anlaşma'nın Yatırım Planı - Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı kamu yatırımını harekete geçirecek ve özellikle en az 1 trilyon Avro yatırımla sonuçlanacak
olan InvestEU olmak üzere AB finansal araçları yoluyla özel fonların kilidini açmaya yardımcı
olacak.

İSTİHDAM VE SOSYAL HAKLAR

Komisyon, adil geçişler için güçlü bir sosyal Avrupa inşa etme hakkında bir Tebliğ sunuyor.
Tebliğ, sosyal politikanın bugünün zorluklarının ve fırsatlarının sağlanmasına nasıl yardımcı
olacağını, önümüzdeki aylarda AB düzeyinde eylem önerilmesini ve istihdam ve sosyal hak
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alanındaki tüm düzeylerde yapılacak eylemler hakkında geri bildirim alma amacını ortaya
koyuyor.

15 OCAK 2020
BREXIT

Avrupa Parlamentosu Vekilleri vatandaşların hakları konusunda endişeli.
Parlamento, Çekilme Anlaşması’na onay verilmesini sağlamak için vatandaşların haklarının
korunması konusunda güvenceye ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır.
Avrupa Parlamentosu vekilleri kararda, Brexit bağlamında vatandaşların haklarını
değerlendirmekte ve Çekilme Anlaşması’na verdikleri onayın, bu hakların korunması ile ilgili
“kazanılan deneyimleri ve verilen güvenceleri” dikkate alacağını vurgulamaktadır.

AVRUPA YEŞİL ANLAŞMASI

Avrupa Parlamentosu, Aralık ayında bir genel tartışmada Komisyon Başkanı von der Leyen
tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Anlaşması konusundaki tutumunu kabul etti.
Avrupa Parlamentosu Avrupa Yeşil Anlaşması’nı desteklemekle birlikte, adil ve kapsayıcı bir
geçiş ve yüksek ara hedeflere duyulan ihtiyacı da içeren zorlukları vurgulamaktadır.

16 OCAK 2020
ENERJİ VE ÇEVRE

Avrupa Parlamentosu vekilleri biyoçeşitliliği korumak için, küresel ve AB düzeyinde bağlayıcı
hedefler çağrısında bulunuyor.
Avrupa Parlamentosu vekilleri, bir sonraki küresel biyoçeşitlilik konferansı COP 15'te, iklim
değişikliği ile ilgili Paris Anlaşması’nda olduğu gibi, yasal olarak bağlayıcı hedefler üzerinde
anlaşmasını istiyor.
Parlamento, Kunming'de (Çin) düzenlenecek 2020 BM biyoçeşitlilik konferansını (COP 15) göz
önünde bulundurularak tutumunu Ekim ayında oylama ile kabul etti.
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17 OCAK 2020
AVRUPA PARLAMENTOSU

Avrupa Parlamentosu, 2020'nin ilk genel oturumunda iklim değişikliğiyle mücadele ve
vatandaşları bir AB reformu girişiminin merkezine yerleştirmek için daha iddialı tedbirler
çağrısında bulundu.

20 OCAK 2020
DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI

Konsey, Libya ile ilgili son gelişmeler de dahil olmak üzere güncel olayları görüştü.
Dışişleri Bakanları ayrıca Sahel ve iklim diplomasisi hakkında görüş alışverişinde bulundular.
Bakanlar bir çalışma öğle yemeğinde, Ortadoğu barış sürecini ve daha geniş bölgeyle ilgili
konuları da görüştü.

21 OCAK 2020
EKONOMİK VE MALİ İŞLER KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI

Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (Ecofin), dijital vergilendirme ve Avrupa Yeşil Anlaşması'nı
görüştü.
Konsey ayrıca 2020 Avrupa Dönemi alıştırmasını başlattı.

22 OCAK 2020
AVRUPA'NIN GELECEĞİ KONFERANSI

Komisyon, 9 Mayıs 2020 Avrupa Günü'nde başlatılması ve iki yıl sürmesi gereken Avrupa'nın
Geleceği Konferansı'nın şekillendirilmesi için fikirlerini ortaya koydu.
Kabul edilen Tebliğ, Komisyon'un Avrupa'nın Geleceği Konferansı etrafında halihazırda canlı
olan tartışmaya katkısıdır.
Komisyon Başkanı von der Leyen tarafından Siyasi Yönergeleri'nde ilan edilen bu proje,
Avrupalılara Avrupa Birliği'nin ne yaptığı ve nasıl olduğu hakkında daha fazla söz vermek onlar
için çalışmaktadır.
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27 OCAK 2020
TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ NİN ANA SONUÇLARI

Konsey, Avrupa Yeşil Anlaşması ve Ortak Tarım Politikası geçiş kuralları ile ilgili düzenleme
hakkında görüş alışverişinde bulundu.

28 OCAK 2020
ERASMUS+

Bugün yayınlanan Erasmus+ 2018 yıllık raporu programın son otuz yılda 10 milyondan fazla
katılımcının birçoğu için hayat değiştiren bir deneyim olduğunu gösteriyor.

29 OCAK 2020
AVRUPA KOMİSYONU 2020 ÇALIŞMA PROGRAMI

Avrupa Komisyonu 2020 Çalışma Programını kabul etti.
Komisyon, 2020 yılında Başkan von der Leyen'in Siyasi Yönergeleri'ni Avrupa vatandaşları,
işletmeleri ve toplumu için somut faydalara dönüştürmek üzere atacağı eylemleri ortaya
koymaktadır.

5G TEKNOLOJİSİ

Komisyon, beşinci nesil mobil ağlar olan 5G'nin piyasaya sunulmasıyla ilgili güvenlik risklerini
ele almak için AB Üye Devletleri tarafından kabul edilen hafifletici önlemlerin ortak araç
kutusunu desteklemektedir.

BREXIT

Avrupa Parlamentosu Çekilme Anlaşması’nı 49 karşı, 13 çekimser ve 621 lehte oyla onaylandı.

30 OCAK 2020
REKABET

Komisyon, film ürünlerinin satışını kısıtladığı için NBCUniversal'e 14,3 milyon Avro para cezası
verdi.
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TÜKETİCİLERİN KORUNMASI

Parlamento, ortak şarj cihazlarıyla ilgili bağlayıcı kuralların yaza kadar masaya yatırılmasını
istiyor.
Avrupa Parlamentosu, Komisyona en geç Temmuz 2020'ye kadar ortak şarj cihazlarıyla ilgili
kuralları ortaya koyma konusunda çağrıda bulunuyor.
Avrupa Parlamentosu kararında elektronik atıkları azaltmak ve tüketicilerin sürdürülebilir
seçimler yapmalarını sağlamak için “AB düzenleme eylemine acil ihtiyaç” olduğunu belirtiyor.

31 OCAK 2020
AB-JAPONYA EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI

1 Şubat 2020’de AB-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin ilk
yıldönümünü kutladı.
Anlaşmanın uygulanmasını izleyen ilk on ayda, AB'nin Japonya'ya ihracatı, bir önceki yılın aynı
dönemine göre %6,6 arttı.
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