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Fransa Türkiye İle İki Yeni Fasılda Müzakereleri Başlatacak
Avrupa Birliği'nin (AB) yeni Dönem Başkanı Fransa'nın Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner,
Aralık ayına kadar Türkiye ile 2 fasılda müzakerelerin açılması yönünde karar aldıklarını belirtti.
Avrupa Parlamentosu'nun Dış İşleri Komisyonu'nda geçtiğimiz ay yaptığı konuşma ile
Fransa’nın Dönem Başkanlığı önceliklerine değinen Kouchner, Fransa’nın, Türkiye ile 2 fasılda
müzakereleri açma yolunda karar verdiğini ifade etti.
Kouchner düzenlenen basın toplantısında yöneltilen sorular üzerine kendisinin daha fazla fasıl
açmaktan yana olduğunu, ancak Fransa’nın bu yönde karar verdiğini belirtti. Konuşmasında
AB’nin iç sorunları olduğunu da vurgulayan Fransa Dışişleri Bakanı, AB üyesi diğer ülkelerin de
daha fazla fasıl açılması gerektiği görüşünde olduğunu belirtti. Kouchner’in bu sözleri AB
ülkeleri arasında her altı ayda bir 2 müzakere başlığı açılmasıyla ilgili zımni bir anlaşma
olduğunu ortaya koyuyor. Daha önce yapılan bir basın açıklamasında da Kouchner Türkiye ile
müzakerelerin 6 fasılda açılmasını istediğini belirtmişti.

AB, Ergenekon Davasını Yakından İzliyor
Avrupa Komisyonu Ergenekon davasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Komisyon’un
Genişlemeden Sorumlu üyesi Olli Rehn'in sözcüsü Krisztina Nagy tarafından yapılan
açıklamada, dava sürecinin yakından takip edildiği, ayrıca davayla ilgili yapılan polis
soruşturmaları ve yasal prosedürlerde uluslararası hukuka uygunluğa dikkat edilmesi gereğine
dikkat çekildi.
Öte yandan, Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen tavsiye kararında ise
Türk yetkililerinden ‘hukukun üstünlüğü’ prensibi doğrultusunda Ergenekon suç örgütüyle ilgili
daha kapsamlı bir soruşturma yürütülerek devlet yapısı ve yargı içindeki ağın ortaya
çıkartılması istenmişti.

'Akdeniz İçin Birlik' Zirvesi Paris'te Toplandı
“Akdeniz İçin Birlik” Zirvesi, geçtiğimiz ay, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Mısır
Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek Başkanlığında 43 ülkenin katılımıyla Paris’te toplandı. Söz
konusu oluşumun Avrupa Birliği’ne üyelik sürecini tehlikeye atacağı kaygısını taşıyan Türkiye
ise son ana kadar zirveye katılıma ilişkin olarak kesin bir karar alamadı. Sarkozy’nin bahis
konusu oluşuma katılmanın Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecini olumsuz etkilemeyeceğine ilişkin
taahhüdü üzerine Paris’teki Zirveye katılan Başbakan Recep Tayip Erdoğan yapılan ikili
görüşmeler sırasında Sarkozy’i Türkiye’ye davet etti. Öte yandan, Sarkozy ise Fransa’nın AB
Dönem Başkanı rolüne sadık kalacağını ve Türkiye’nin AB sürecini destekleyeceğini belirtti.
Zirvenin sonuç bildirisinde Akdeniz İçin Birlik'in, AB'nin genişleme politikasından, tam üyelik
müzakerelerinden ve üyelik öncesi süreçten bağımsız olacağı vurgulandı.
Bunun yanı sıra Zirve’de Birliğin altı alandaki öncelikleri tespit edildi:
• Akdeniz’de kirliliğin önlenmesi

•
•
•
•
•

Kara ve deniz yolları
Sivil koruma ağı
Güney ülkelerinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanılması
Bir EuroMed Üniversitesinin kurulması
KOBİ’lerin desteklenmesi

Türkiye’nin de bir parçası olduğu ve AB tarafından 1995 yılında başlatılan Barselona sürecinin
bir devamı niteliğinde görülen ‘Akdeniz İçin Birlik’ AB’ye benzer bir yapıya sahip olacak. İçinde
bir sekreterliği de barındıracak olan oluşumun başkanlığı kuzey ve güney ülkelerince iki yıllık
dönemler halinde yürütülecek. Akdeniz’e kıyısı olan tüm bölge ülkelerini içine alacak olan bu
birliğin AB ile Akdeniz ülkelerini yakınlaştırması bekleniyor.

AP Genişleme Sürecini Sorguluyor
Avrupa Parlamentosu (AP), genişleme raportörü Elmar Brok’un birliğin genişleme stratejisine ilişkin
hazırladığı raporu onayladı. Raporda önümüzdeki dönemde, üçüncü ülkelerle komşuluk ilişkilerinin
genişleme sürecinin yerini alacağı ve Hırvatistan’ın AB’ye üye olarak katılımının ardından, Birliği
güçlendirmek için bir sürece ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.
Öte yandan, raporda yeni geliştirilmek istenen “Karadeniz için Birlik” adlı oluşum dışında, Türkiye’nin
AB üyeliğine ilişkin bir ifadeye yer verilmiyor. Bu duruma tepki gösteren Avrupa Komisyonu'nun
Genişlemeden Sorumlu üyesi Olli Rehn, Birliğin Türkiye ve Batı Balkanlar’a karşı yeni koşullar öne
sürmesinin üye ülkelerde AB sürecine ilişkin kuşkulara yol açabileceği uyarısında bulundu.

ERIKA 3 FRANSA DÖNEM BAŞKANLIĞI’NIN GÜNDEMİNDE
Fransa Ulaştırma Bakanı Dominique Bussereau Avrupa Parlamentosu Ulaştırma Komitesi’ne 15
Temmuz Salı günü yaptığı sunumda temiz, güvenli ve teknolojik açıdan gelişmiş ulaştırmanın Avrupa
Birliği Fransa Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Fransız bakan, bu
çerçevede ERIKA 3 sürecinin sonlandırılmasını gündemine aldığını, bu kapsamda paket içerisinde yer
alan bayrak devleti kontrolü ve gemi sahiplerinin hukuksal sorumluluklarına ilişkin iki önergenin
yeniden değerlendirileceğini vurguladı. Söz gelimi, bu iki önerge Konsey tarafından reddedilmişti.
Parlamento üyelerine yaptığı konuşmada Bussereau bu iki önerge üzerinde uzlaşma sağlanarak paketin
bir bütün halinde kabul edilmesi için gereken gayretin sarf edileceğini; öte yandan bu iki önerge
üzerinde ısrar edilerek paketin geriye kalan 5 önergesinin riske atılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

AB Bakanlar Konseyi Petrol Krizinden Etkilenen Balıkçılara Yardım Kararı
Aldı
AB Bakanlar Konseyi, 24 Temmuz’da, Avrupa Topluluğu’ndaki ekonomik krizden etkilenen balıkçı
filolarının yeniden yapılandırılması kapsamında yardım sağlanmasına ilişkin geçici önlemler öngören bir
yönetmelik yayımladı. Avrupalı balıkçılara 2 milyar Avro tutarında yardım sağlanması öngörülen söz
konusu yönetmelik kapsamında petrol fiyatlarındaki artıştan etkilenen balıkçılara acil ve geçici yardım
sağlanması; buna ilaveten Avrupa’daki balıkçı teknelerinin iktisadi açıdan verimli hale getirilmesi
amaçlanıyor. 31 Aralık 2010 tarihine kadar yürürlükte olacak olan düzenleme; acil önlemler, filoların
yeniden yapılandırılması programına katılıma ilişkin önlemler, genel önlemler ve Avrupa Balıkçılık
Fonu’nun (EEF) harekete geçirilmesini kolaylaştırıcı önlemler olmak üzere dört çeşit önlem içeriyor.
Öte yandan, söz konusu karar, AB çapındaki balıkçılık örgütlerince de olumlu karşılandı. Bu çerçevede,
Europeche örgütü başkanı Niels Wichmann ve AB Tarım Kooperatifleri Genel Komitesi (COGECA)
Balıkçılık Bölümü başkanı Giampaolo Buonfiglio karardan memnun olduklarını dile getirdiler. Ancak,
örgütler, krizin sektörü vurmaya devam ettiğini alınan önlemlerin etkilerinin ise zaman içerisinde
görülebileceğini vurguladılar.

Avrupa Komisyonu Gdynia ve Szczecin Tersaneleri’ne Yapılan Devlet
Yardımlarının Kullanımına İlişkin Planları Reddetti Sorunun Çözümü için
Son Tarih 12 Eylül 2008
Gdynia ve Szczecin Tersaneleri’ne yapılan devlet yardımlarının kullanımına ilişkin olarak Polonyalı
yetkililerin sunduğu planlar Avrupa Komisyonu tarafından reddedildi. Komisyon hali hazırdaki planların
kurtarma ve yeniden yapılandırma yardımları konusundaki kılavuz ilkelerle uyuşmadığını, dolayısıyla
mevcut koşullarda Polonya Hükümeti’nin söz konusu tersanelere yaptığı yardımın AB Antlaşması’nın
devlet yardımına ilişkin hükümleriyle çeliştiğini vurguladı. Diğer yandan Komisyon özel sektörün Gdynia
ve Szczecin’e olan son zamanlardaki ilgisini soruna bir çözüm umudu olarak gördü ve Polonya
Hükümeti’nin, 12 Eylül tarihine kadar yeni planlar sunmayı kabul etmesinin ardından konuya ilişkin
nihai kararını erteledi.
Polonya’nın 2004 yılında AB’ye üye olmasının ardından Gdynia Tersanesi’ne 497 milyon Avro, Szczecin
Tersanesi’ne ise 165 milyon Avro tutarında devlet yardımı sağlanmıştı. Söz konusu tersaneler talepte
dalgalanmaya bağlı olarak 1990lardan bu yana mali sorunlarla mücadele etmekteydi.
Polonya Hükümeti yapılan yardıma ilişkin olarak 2004 yılı Nisan ayında Komisyon’u bilgilendirmiş ve
Komisyon 2005 yılında soruşturmasını başlatmıştı. Ancak Polonya’nın sunduğu planlar Komisyon’u
tatmin etmemişti. Bu sürecin ardından Polonya Hükümeti 2006 yılında limanları kısmen özelleştirmeye
açmış, ancak başarılı olunamamıştı. Aynı yılın sonunda yeniden başlatılan özelleştirme süreci ise sürekli
olarak ertelendi. Zira özel sektörden şu ana kadar gelen tekliflerin tümü ek devlet yardımını şart
koşmaktaydı.

Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanlar Roscoff’da Buluştu
Avrupa Birliği Üye Devletleri’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanları 13 Temmuz’da düzenlenen gayri
resmi toplantı kapsamında Fransa’nın Roscoff kentinde buluştu. Bu sene Brest’te düzenlenen Uluslar
arası Denizcilik Festivali’ne paralel olarak gerçekleşen toplantıya Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı
Margot Wallström ile Denizcilik işleri ve Balıkçılıktan sorumlu Komisyon Üyesi Joe Borg da katıldı.
Katılımcılar, toplantı kapsamında bütünleştirilmiş denizcilik politikasını ve bu politikanın okyanus ve
denizlerde sürdürülebilir bir geleceğe katkısını tartıştılar. Katılımcılar buna ilaveten deniz yönetiminin
güçlendirilmesi ve bu çerçevede ilgili AB kurumları arasındaki işbirliğinin artırılması gereğine işaret
ettiler. Toplantıda ayrıca, Avrupa deniz izleme ağının kurulmasına ilişkin girişime verilen desteğin de
altı çizildi.
Roscoff düzenlenen toplantıyı takiben, 1-2 Eylül tarihlerinde AB Ulaştırma Bakanlarının katılımıyla La
Rochelle’de bir başka gayri resmi toplantının gerçekleşmesi öngörülüyor. Söz konusu toplantının
gündeminde ise Erika 3 paketi, sürdürülebilir taşımacılık, ağır vasıtalardan kaynaklanan kirlilik, trafik
sıkışıklığı ve gürültüye ilişkin Eurovignette Yönergesi ve deniz otoyolları yer alacak.

Ajanda
1 Ağustos
- AB Siyasi ve Güvenlik Komitesi
7 Ağustos
- Avrupa Merkez Bankası Toplantısı, Frankfurt
15 Ağustos
- AB Kurumları kapalı
25 Ağustos
- Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları
26 Ağustos
- Avrupa Parlamentosu Siyasi Grup Toplantıları
27 Ağustos
- Avrupa Komisyonu'nun yaz tatili sonrası ilk haftalık toplantısı
- Avrupa Parlamentosu Grup Toplantıları
28 Ağustos
- Avrupa Parlamentosu Komite ve Grup Toplantıları
29 Ağustos
- AB'nin Siyasi ve Güvenlik Komitesi
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