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3 ŞUBAT 2020
BREXIT
Gelecekteki AB-Birleşik Krallık Ortaklığı: Avrupa Komisyonu Birleşik Krallık ile müzakereleri
başlatmak için ilk adımı atıyor.
Avrupa Komisyonu, Konsey'e Birleşik Krallık ile yeni bir ortaklık konusunda müzakerelerin
başlatılması için bir tavsiye yayınladı.
Bu öneri, mevcut Zirve yönergeleri ve sonuçlarına ek olarak Ekim 2019'da AB ve Birleşik Krallık
arasında kararlaştırılan Siyasi Deklarasyona dayanmaktadır.

4 ŞUBAT 2020
EKONOMİ VE AVRO
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yatırım Fonu 75 milyon Avro değerinde BlueInvest Fonu başlattı.
BlueInvest Fonu, Avrupa Yatırım Fonu tarafından yönetilecek ve yenilikçi mavi ekonomiyi
stratejik olarak hedefleyen ve destekleyen temel sermaye fonlarına finansman sağlayacaktır.

TÜKETİCİLER VE KAMU SAĞLIĞI
Dünya Kanser Günü olan bugün, Avrupa Komisyonu, Avrupa'nın Kanseri Yenme Planı
konusunda AB çapında bir halkın katılımı toplantısı başlatıyor.
Bu danışma, Planın şekillendirilmesine, kilit alanların belirlenmesine ve gelecekteki eylemlerin
araştırılmasına yardımcı olacaktır.
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5 ŞUBAT 2020
DIŞ İLİŞKİLER
Daha güvenilir, dinamik, öngörülebilir ve politik bir AB’ye katılım süreci için Komisyon
tekliflerini ortaya koyuyor.
Avrupa Komisyonu, AB'ye katılım sürecini daha güçlü bir siyasi yönlendirme ile daha güvenilir
hale getirecek, süreci daha dinamik ve öngörülebilir kılacak bir teklif ortaya koydu.

EKONOMİ VE AVRO
Komisyon, AB ekonomik yönetimini gözden geçiriyor ve geleceği hakkındaki tartışmayı
başlatıyor.
Komisyon, ekonomik gözetim çerçevesinin etkinliğinin gözden geçirilmesine ilişkin
değerlendirmeyi sunuyor ve geleceği hakkında bir kamuoyu tartışması başlatıyor.

10 ŞUBAT 2020
DIŞ TİCARİ İLİŞKİLER
Tercihli ticaret gelişmekte olan ülkelerin Avrupa Birliği'ne ihracatını artırıyor.
AB'nin Genelleştirilmiş Tercihler Planı (GSP) kapsamında özel tarife tercihlerini kullanarak
gelişmekte olan ülkelerden Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat, 2018'de 69 milyar Avroluk yeni
bir yüksek değere ulaştı.

12 ŞUBAT 2020
BREXIT
Gelecekteki AB-Birleşik Krallık ilişkilerinde “eş düzeyli oyun alanı” adil rekabeti sağlamak için
çok önemlidir.
Parlamento, sağlam taahhütler ve AB- Birleşik Krallık kurallarının “dinamik uyumu” ile eş
düzeyli oyun alanının garanti altına alınması çağrısında bulunuyor.
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ŞUBAT AYI İHLALİ PAKETİ: KİLİT KARARLAR
Avrupa Komisyonu aylık ihlal kararları paketinde üye devletlere karşı AB hukuku kaynaklı
yükümlülüklerini ihlal etmeleri sebebiyle yasal işlem başlatıyor.

AVRO / KURUMSAL İLİŞKİLER
Paradan daha fazlası: Uzun vadeli AB bütçesi Avrupa'nın geleceği için bir araçtır.
Avrupa Parlamentosu vekilleri, AB'nin 2021-2027 için AB finansmanı konusundaki tartışmada
onaylarını yalnızca AB'nin hedeflerini karşılayan bir bütçeye vereceklerinin altını çizdi.

DIŞ TİCARİ İLİŞKİLER
Parlamento AB-Vietnam serbest ticaret ve yatırım koruma anlaşmalarını onayladı.
AB ve gelişmekte olan bir ülke arasında şimdiye kadar yapılmış en modern ve iddialı anlaşma
olan AB-Vietnam ticaret anlaşması Çarşamba günü Parlamentonun desteğini aldı.

13 ŞUBAT 2020
EKONOMİ VE AVRO
Kış 2020 Ekonomik Tahmini: Dengeleme güçleri durgun büyümeyi doğruladı.
Bugün yayınlanan Kış 2020 Ekonomik Tahmini, Avrupa ekonomisinin istikrarlı ve ılımlı bir
büyüme yolunda ilerlemeye devam edeceğini öngörüyor.
Avro bölgesi 1999'da piyasaya sürüldüğünden bu yana en uzun sürdürülebilir büyüme
dönemini yaşamaktadır.

İSTİHDAM, SOSYAL POLİTİKA, SAĞLIK VE TÜKETİCİ İŞLERİ KONSEYİNİN (SAĞLIK)
ANA SONUÇLARI
Olağanüstü bir Konsey Sağlık Bakanları’nı COVID-19 ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak ve
sonuçları kabul etmek üzere topladı.
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14 ŞUBAT 2020
AVRUPA PARLAMENTOSU
Genel oturum-öne çıkan konular: AB'nin uzun dönem bütçesi, Vietnam ile ticaret, AB-Birleşik
Krallık ilişkileri
Avrupa Parlamentosu üyeleri bu haftanın genel oturumunda iddialı bir AB uzun dönem bütçesi
talep etti, Vietnam ile serbest ticaret anlaşmalarını onayladı ve gelecekteki AB-Birleşik Krallık
ilişkileri hakkındaki tutumunu belirledi.

17 ŞUBAT 2020
ENERJİ, ÇEVRE VE İKLİM
AB, yeşil ve iklim açısından nötr bir Avrupa'yı tanıtmak için yeni LIFE Programı projelerine 100
milyon Avro’dan fazla yatırım yapıyor.
Avrupa Komisyonu, Çevre ve İklim Hareketi olan LIFE programı kapsamındaki en son projeler
için 101,2 milyon € yatırım yaptığını açıkladı. Fon, dokuz üye devlette 10 büyük ölçekli çevre
ve iklim projesini destekleyerek Avrupa'nın sürdürülebilir ekonomi ve iklim tarafsızlığına
geçişine yardımcı olacak.

DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ'NİN ANA SONUÇLARI
Konsey güncel olaylar, Libya ve AB-Afrika Birliği ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Bakanlar resmi olmayan bir öğle yemeğinde Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam
Jaishankar ile AB-Hindistan ilişkilerini görüştü.

18 ŞUBAT 2020
EKONOMİK VE MALİ İŞLER KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI
Konsey, vergi amaçları için kooperatif dışı yetki alanlarının gözden geçirilmiş bir listesini kabul
etti.
Komisyon, AB ekonomik yönetimi hakkındaki incelemesini sundu.
Bakanlar ayrıca 2020 Avrupa Dönemi ile 2021 AB bütçesini de görüştü.

4

19 ŞUBAT 2020
ARAŞTIRMA VE REKABET
Avrupa'nın dijital geleceğini şekillendirmek: Komisyon veri ve yapay zeka için stratejiler
sunuyor.
Komisyon Avrupa'nın en iyilerini yansıtan, açık, adil, çeşitli, demokratik ve kendine güvenen,
herkes için çalışan dijital bir dönüşüm için fikirlerini ve eylemlerini açıklıyor.

20 ŞUBAT 2020
EĞİTİM, GENÇLİK, KÜLTÜR VE SPOR KONSEYİ ANA SONUÇLARI
Eğitim Bakanları Avrupa Döneminde eğitim ve öğretim ile ilgili bir karar kabul etti ve “beyin
dolaşımı” konusunda kamuya açık bir tartışma yaptı.

21 ŞUBAT 2020
ÖZEL ZİRVE’NİN ANA SONUÇLARI
20 ve 21 Şubat'ta AB Devlet ve Hükümet Başkanları, AB'nin 2021-2027 için uzun vadeli
bütçesini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.
Yoğun müzakerelerin ardından anlaşmaya varmanın mümkün olmadığı ve daha fazla zamana
ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.

24 ŞUBAT 2020
TÜKETİCİLER VE HALK SAĞLIĞI
AB COVID-19 ile ilgili küresel salgınla mücadele çabaları için 232 milyon Avro ayırdı.
Avrupa Komisyonu, AB üye devletlerini desteklemek ve COVID-19'un yayılmasını yavaşlatmak
amacıyla uluslararası çabaları güçlendirmek için sürekli olarak çalışıyor.
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25 ŞUBAT 2020
BREXIT
Konsey, Birleşik Krallık ile yeni bir ortaklık için müzakerelerin başlatılmasına izin veren ve
Komisyon'u resmi olarak AB müzakerecisi olarak aday gösteren bir karar kabul etti.
Konsey ayrıca müzakereler için Komisyona bir yetki oluşturan müzakere direktiflerini kabul
etti.

GENEL İŞLER KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI
Konsey, Birleşik Krallık ile ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulundu ve gelecek
müzakereler için müzakere yetkisini kabul etti.
Bakanlar ayrıca Mart ayındaki Zirve için hazırlandı, yasama çalışmaları planlarını görüştü ve
Komisyon'un gözden geçirilmiş genişleme metodolojisi ve yeni Avrupa hukukun üstünlüğü
mekanizması hakkındaki sunumlarını dinledi.

26 ŞUBAT 2020
EKONOMİ VE AVRO
Kış Paketi, rekabetçi bir sürdürülebilirliği Avrupa Döneminin merkezine koyuyor.
Komisyon, her üye devletin temel sosyo-ekonomik zorluklarını analiz eden ülke raporları
yayınlamıştır.
Ülke raporlarındaki analiz, Aralık 2019'da sunulan Yıllık Sürdürülebilir Büyüme Stratejisini
yansıtıyor ve insanlar ve gezegen için çalışan bir ekonomi oluşturmak amacıyla rekabetçi
sürdürülebilirliğe odaklanıyor.

28 ŞUBAT 2020
REKABET KONSEYİNİN ANA SONUÇLARI
Konsey, daha iyi düzenleme gündemi bağlamında bir dizi sonuç çıkarmıştır.
Bu sonuçlar, etki değerlendirmelerinin kalitesi, politika yapıcıların küçük ve orta ölçekli
işletmelerin, yeni kurulan işletmelerin ve mikro işletmelerin özel çıkarlarını dikkate alma
ihtiyacı ve mevcut AB yasalarının amaç için uygun olup olmadığını kontrol etme yöntemlerini
geliştirmeye değinmektedir.
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