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−

AB Liderler Zirvesi
- AB Konseyi 21-22 Mart tarihlerinde Brüksel’de
gerçekleştirildi. Zirvede, Brexit tarihinin ertelenmesi,
Çin’in
AB’deki
doğrudan
yatırımlarının
sınırlandırılması,
yaklaşan
Avrupa
seçimleri
öncesinde
seçmenleri
kandırmak ya
da
yanlış
yönlendirmek
amaçlı
yalan
haberlerin
ve
gündem
manipülasyonlarının önlenmesi, Avrupa ekonomisi
ve iklim konuları ele alındı. Avrupa Ekonomik
Alanı’nın (EEA) 25. yılının da kutlandığı AB
Konseyi’nde
uzlaşıya
varılan
konular
ve
alınan
kararlardan
bazıları zirve
sonuç
belgesine şu şekilde yansıtıldı:
•

•

•

9 Nisan’da gerçekleştirilecek olan AB-Çin
zirvesi öncesinde Çin ile ilişkiler adil rekabet ve
eşit koşullarda pazar erişimi ilkeleri temelinde
değerlendirildi.
Çin’in
sanayiye
verdiği
sübvansiyonları
Dünya
Ticaret
Örgütü
reformları kapsamında ele alması gerektiği
vurgulandı.
AB liderleri, güçlü bir AB ekonomisinin
Avrupa'nın refahı ve rekabetçiliği için kilit öneme
sahip olduğu konusundaki uzlaşılarını yeniden
teyit ettiler. AB Komisyonu’nun 2019 yıl sonuna
kadar AB sanayisinin geleceğine ilişkin bir
çalışma sunmasına karar verdiler.
Güçlü bir Avrupa ekonomisi için şu öncelikli
alanlar belirlendi:
− Yapay zekaya odaklanan bir sanayi
politikası
− Hizmet ekonomisi
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•
•

•

Dijital dönüşüm çağına ve veri
ekonomisine uygun bir dijital politika
izlenmesi
AB Komisyonu 5G ağlarının güvenliğine ilişkin
bir rapor hazırlayarak AB liderlerine sunacak.
Üye ülkelerin uzun dönemli ulusal iklim
stratejilerini zamanlı bir şekilde oluşturmaları ve
AB Konseyi’nin uzun dönemli iklim stratejisi
hazırlıklarını tamamlaması sonrasında Haziran
ayındaki AB Konseyi’nde bu konunun ele
alınması.
AB, üçüncü ülkelerin haksız uygulamalarına
karşı çıkarlarını güvence altına almak için
ticaret savunma araçlarından ve kamu alım
kurallarından tam olarak yararlanmalıdır.
Üçüncü ülkelerle olan kamu alımları ilişkilerinde
de karşılıklılık sağlanmalıdır. Bu kapsamda AB
Konseyi AB’nin uluslararası kamu alımları
düzenleme sistemine ilişkin müzakerelere
devam edilmelidir.

Zirve kapsamında
ayrıca
Avrupa
Ekonomik Alanı
Anlaşması’nın 25.
yılı
kutlandı.
İzlanda, Norveç ve
Liechtenstein
liderlerinin
AB
Konseyi’ne katılımıyla yapılan kutlamada demokrasi,
hukukun üstünlüğü, insan hakları, özgürlük, açık
toplum ve serbest ekonomi vurguları yapıldı. Avrupa
Ekonomik Alanı’nın dört özgürlük olarak adlandırılan
sermaye, mallar, kişiler ve hizmetlerin serbest
dolaşımı değil, ar – ge, teknolojik gelişim, çevre ve
kültür alanlarında da önemli sonuçlar ortaya koyduğu
belirtildi. İnternet bağlantısı için
Brexit
- 21 Mart’ta Brüksel’de gerçekleştirilen AB Liderler
Zirvesi’nde AB27 liderleri uzun süren tartışmalar
sonrasında 29 Mart 2019 olan Brexit tarihinin koşullu
olarak ertelenmesine karar verdi:
• Önümüzdeki günler içerisinde Birleşik Krallık
Parlamentosu’nun önümüzdeki hafta (25-20
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•

Mart haftası) içerisinde Brexit Anlaşması’nı
onaylaması halinde Brexit tarihi 22 Mayıs 2019’a
ertelenecek.
Birleşik
Krallık
Parlamentosu’nun
Brexit
Anlaşması’nı onaylamaması halinde 12 Nisan
2019’a kadar Theresa May’in AB liderlerine yeni
bir plan / öneri sunması gerekecek. May
herhangi bir plan sunmazsa ya da sunduğu plan
AB liderleri tarafından kabul görmezse 12
Nisan’da Birleşik Krallık AB’den anlaşmasız
bir şekilde ayrılacak.

AB Konseyi sonuç belgesinde Birleşik Krallık ile AB
arasında Kasım 2018'de üzerinde anlaşmaya varılan
Brexit
Anlaşması’nın
yeniden
müzakerelere
açılmasının mümkün olamayacağı ve tarafların “tek
taraflı olarak” yapacağı açıklamalar, bulunacağı
taahhütler ve benzeri
tüm eylemlerin Brexit
Anlaşması’nın
çizgisinde
olması
gerektiği yinelendi.
AB ve Birleşik Krallık
müzakere heyetleri
tarafından
oluşturulan Brexit Anlaşması’nın Birleşik Krallık
Parlamentosu’nda 12 Mart’ta gerçekleştirilen ikinci
oylamasında milletvekilleri anlaşmayı 242 “kabul”
oyuna karşı 391 oyla reddetmişti. 15 Ocak'ta yapılan
birinci oylamada milletvekilleri Brexit Anlaşması’nı
202'ye karşı 432 oyla reddetmişti.
12 Mart’taki oylamadan sonra Birleşik Krallık
Parlamentosu Üyeleri 13 Mart’ta “Birleşik Krallık
AB’den 29 Mart’ta anlaşmasız bir şekilde mi
ayrılsın?” (no-deal Brexit ) sorusunu oylamış ve bu
oylamanın sonucunda Birleşik Krallık’ın “AB’den
anlaşmasız ayrılmasını istemeyenler” 43 oy farkı ile
çoğunluk tarafında kalmıştı. (321 milletvekili Birleşik
Krallık’ın AB’den anlaşmasız ayrılmamasını istediği
yönünde oy kullanmıştı.)
13 Mart’taki “no-deal Brexit” önerisinin reddedilmesi
sonrasında 14 Mart’ta milletvekilleri “Birleşik
Krallık’ın AB’den ayrılma tarihi olan 29 Mart’ın başka
bir tarihe ertelenmesi” sorusuna ilişkin oylamaya
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katılmıştı. Bu oylamanın sonucunda da Brexit’in
ertelenmesini isteyenlerin oy sayısı 412, bu önerinin
karşısında olanların oy sayısı 202 olarak tespit
edilmişti. AB Liderler Zirvesi öncesinde 20 Mart’ta
Başbakan Theresa May AB Konseyi Başkanı Donald
Tusk’a bir mektup göndererek, 29 Mart olan Brexit
tarihinin 30 Haziran tarihine kadar ertelenmesi
yönündeki talebini iletti. Başbakan May mektubunda
Brexit Anlaşması’nın
üçüncü bir oylama için
Birleşik
Krallık
Parlamentosu’na
getirilmesinin
Parlamento Başkanı
John Bercow'un açıkladığı karar nedeniyle mümkün
olmadığını ve bu nedenle de 29 Mart olan Brexit
tarihinin ertelenmesi talebinde bulunduğunu ifade
etmişti. Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilecek olan
Avrupa seçimlerini de dikkate alarak, “Birleşik
Krallık’ın 23 Mayıs’ta yapılacak olan Avrupa
Parlamentosu seçimlerine katılımının” söz konusu
olmayacağını kesin bir şekilde belirten Theresa
May’in bu mektubu üzerine AB Komisyonu Başkanı
Jean-Claude Juncker, Brexit tarihinin ertelenmesi
yönündeki talebinin AB27 liderleri tarafından
değerlendirileceğini belirterek, ertelemenin büyük
olasılıkla 23 Mayıs’taki Avrupa seçimleri öncesine
kadar olması gerekeceğini ifade etmişti. AB Konseyi
Başkanı Donald Tusk ise Brexit Anlaşması’nın
Birleşik Krallık Parlamentosu’nda onaylanması
halinde “kısa” bir uzatma söz konusu olabileceğini
söylemişti. İnternet bağlantısı için
- AB Komisyonu Birleşik Krallık’ın Avrupa
Birliği’nden anlaşmasız ayrılma olasılığına karşı
sürdürdüğü hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.
21 Mart’ta gerçekleştirilen AB Konseyi’nde Brexit
tarihinin 12 Nisan’a ertelenmesine karar verilmişti.
AB Komisyonu Aralık 2017 tarihinden bu yana
Birleşik Krallık’ın AB’den anlaşmasız ayrılması
olasılığına ilişkin hazırlıklarını gerçekleştirmekte. Bu
çerçevede 90 adet hazırlık bildirimi ve 3 adet AB
Komisyonu bildirgesi ve 19 adet de yasama önerisi
oluşturulduğu ve bu 19 yasa taslağının 17’sinin
halihazırda Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nde
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onaylandığı, 2’sine ilişkin sürecin de devam ettiği
belirtildi.
AB Komisyonu Brexit bildirgelerinde de belirtildiği gibi
alınan
önlemler,
Birleşik
Krallık’ın
AB'den
anlaşmasız ayrılması durumunda ortaya çıkması
olası güçlüklerin genel etkisini tümüyle azalmasını ya
da ortadan kalkmasını sağlayamayacak. AB
Komisyonu alınan önlemlerin hiçbirinin Birleşik
Krallık ile müzakere edilmediğini, “küçük anlaşmalar”
niteliği taşımadığını ve uygulama sürelerinin kısıtlı
olduğunu
bir
kere
daha
vurguluyor.
AB
Komisyonu’nun hazırladığı Anlaşmasız Brexit
önlemlerine erişim için.

−

Siber saldırılara karşı etkili müdahalede
bulunma kapasitesi geliştirilmesi.

AB’nin mevcut siber ekosistemini karışık ve çok
katmanlı yapıda olması ve tüm bu işleyen yapıların
bir araya getirilerek uyum ve eşgüdüm içinde çalışan
kapsamlı ve stratejik bir yapı oluşturulması, aşılması
gereken asıl zorluk olarak raporda yer buluyor.
Ayrıca AB’nin siber güvenlik için yaptığı harcamaların
miktarının yeterli olmadığı ve siber güvenlik
sisteminin parçalanmış bir yapıda olması da tespit
edilen diğer eksiklikler olarak raporda belirtiliyor.
İnternet bağlantısı için

Mülkiyet Hakları
Siber Güvenlik
- AB Sayıştayı siber güvenlik ile ilgili sorunlar
hakkında uyarılarda bulundu. AB Sayıştayı’nın yeni
yayınladığı bilgilendirme raporuna göre, yapılan tüm
iyileştirmelere rağmen Avrupa Birliği siber güvenliğini
halen birçok açıdan tehdide açık durumda olmaya
devam etmektedir. Denetçiler, siber saldırıların ve
siber saldırı mağdurlarının sayısının arttığını
belirterek, üye ülkelerin güçlü bir siber güvenlik
savunma sistemi kurması gerektiğine dikkat
çekiyor. Raporda ayrıca konuya ilişkin farkındalığın
arttırılması ve kurumlar arası eşgüdümün
güçlendirilmesi tavsiyeleri paylaşılıyor. Denetçiler
ayrıca AB’nin dünyanın en güvenli dijital ortamını
sağlama hedefine ulaşmasında şeffaflığın önemini
vurgulamakta.
AB’nin siber güvenlik politikalarının genel bir
değerlendirmesini sunan Sayıştay raporunda AB
ülkelerinde siber güvenlik politikalarının karmaşık ve
düzensiz olduğu tespitine yer veriliyor ve bu sorunun
siber güvenlik alanında etkili bir politika
yürütülmemesinden kaynaklandığına dikkat çekiliyor.
Siber politikadan kaynaklanan sorunlar raporda dört
ana başlık altında toplanmış:
−
−
−

Politikalar ve yasal çerçeve,
Ayrılan kaynak ve harcamalar,
Siber savunma sistemi kurulması gereği,
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- Menşe tescilinin uluslararası korunmasına yönelik
Lizbon Anlaşması’nın Cenevre Düzenlemesi’ne
AB'nin dahil olmasını sağlamak üzere Avrupa
Parlamentosu ile AB Dönem Başkanlığı arasında
yürütülen müzakereler tamamlandı. İki AB kurumu
arasında varılan uzlaşının AB Büyükelçileri
tarafından
onaylanması
sonrasında
AB’nin
sözleşmeye taraf olması süreci tamamlanacak.
Coğrafi işaretlemeler ve menşe tescilini kapsayan
Lizbon Anlaşması’nın Cenevre Düzenlemesi, Dünya
Fikri
Mülkiyet
Örgütü
(WIPO)
tarafından
yönetilmektedir. Sözleşmeye taraf olanların kendi
bölgelerinde, sözleşmenin diğer taraflarına ait menşe
tescilli ürünleri koruması ve bunlara ilişkin itirazları
işleme alması gerekmektedir.
Halihazırda yedi AB üyesi ülke Lizbon Anlaşması’na
taraf konumundadır; Bulgaristan (1975), Çek
Cumhuriyeti (1993), Slovakya (1993), Fransa (1966),
Macaristan (1967), İtalya (1968) ve Portekiz (1966).
Üç AB üyesi ülke anlaşmayı imzaladı ancak henüz
onaylamadı: Yunanistan, Romanya ve İspanya.
Sadece devletlerin üyeliği kabul edildiği için AB
Lizbon Anlaşması’na taraf olamamaktadır; bu
nedenle uluslararası kuruluş ve yapıların üyeliğine
olanak
sağlayan
Cenevre
Düzenlemesi’ne
katılabilmektedir. İnternet bağlantısı için
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bilgilendirilmesi için düzenlemeler yapıldığını ve yeni
bir “Avrupa Çalışma Ajansı” kurulacağını ifade etti.

Sosyal Paydaşlar Zirvesi
- “Daha güçlü, bütünleşmiş ve gelecek odaklı
Avrupa” teması ile Brüksel’de gerçekleştirilen Üçlü
Sosyal Zirve sonrasında AB Komisyonu Başkanı
Jean-Claude Juncker, AB Dönem Başkanı Romanya
Başbakanı Viorica Dăncilă, Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ve
BusinessEurope Başkanı Pierre Gattaz ortak bir
açıklama yayımladı. Üçlü Sosyal Zirve kapsamındaki
tartışmalar üç alt konu başlığı altında gerçekleştirildi:
-

İşgücünün serbest dolaşımı:
Yatırımlar
Yeni çalışma ortamını oluşturma hedefiyle
sosyal diyalog.

Sosyal paydaşların bir araya gelerek sosyal
politikalar alanındaki gelişmeleri değerlendirdiği
Avrupa Üçlü Sosyal Zirvesi sonbahar ve ilkbahar
aylarında AB Liderler Zirvesi’nden önce, yılda iki defa
düzenlenmektedir. İnternet bağlantısı için

***

BRÜKSEL’DE GELECEK AY
AB Kurumları

TÜSİAD’ın üyesi olduğu BusinessEurope’un
Başkanı Pierre Gattaz, zirvede Avrupa işveren
temsil kuruluşları adına yaptığı konuşmasında AB’nin
dünya lideri firmalar geliştirme kapasitesi bakımından
geride kalmaya başladığını, kamu ve özel sektör
yatırımlarının teşvik edilmesi, ulusal büyüme ve
istihdamın artırılması, üretimde verimlilik artışı
sağlanması
ve
daha stratejik bir
sanayi
politikasının
yürürlüğe
konulması
sayesinde
KOBİ'lerin Avrupa
ve küresel değer
zincirlerine entegrasyonunun sağlanacağına dikkat
çekti. Pierre Gattaz kapsayıcı bir büyüme için
ekonominin dijital dönüşümünün desteklenmesi ve
yenilikçiliğin geliştirilmesine ve yatırımların teşvik
edilmesi gereğine vurgu yaptı.
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
çalışma alanında yakın dönemde gerçekleştirilen
çalışmalara yönelik bir açıklama yaparak, geçtiğimiz
dört yıl içerisinde Avrupa’nın sosyal önceliklerinin
belirlendiğini, 12 milyon iş yaratıldığını, istihdam
seviyesinin rekor düzeye ulaştığını, milyonlarca
çalışanın hakları ve sosyal koruma ile ilgili daha iyi
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•

9 Nisan Genel İşler Konseyi

•

9 Mayıs, AB Liderleri Gayrıresmi Zirvesi

•

13 Mayıs, Dışişleri Konseyi

•

17 Mayıs, Ekonomi ve Mali İşler Konseyi

•

27-28 Mayıs, Rekabetçilik Konseyi

•

28 Mayıs, Dışişleri Konseyi (ticaret konulu)

Konferanslar
•

2 Nisan, “Deal or no deal? The state of play on
Brexit?”, www.epc.eu

•

8 Nisan, “New technologies transforming
healthcare What implications for the
workforce?”, www.epc.eu

•

11 Nisan, “Can the Euro Area Weather the Next
Crisis?”, www.bruegel.org

•

•

7 Mayıs, “Migration, Fake News and Media
Ethics”, www.friendsofeurope.org
4 Haziran, ”A Stronger Alliance:Future of
European Security”, www.friendsofeurope.org

