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AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
ALMANYA VE FRANSA’DA TÜRKİYE’NİN ÜYELİĞİNE KARŞI MUHALEFET
ARTIYOR
AB Üye Devletleri Dışişleri Bakanları’nın 1-2 Eylül tarihlerinde Newport’ta bir araya gelecekleri
resmi olmayan toplantıda, Türkiye gündemin en üstteki maddesi olacak. Türkiye’nin üyelik
müzakerelerine başlaması için 25 AB Üyesi Ülkenin de onay vermesi gerekecek.
Müzakerelerin başlaması için planlanan tarihten bir ay önce, Ankara’nın üyelik perspektifine
Fransa ve Almanya’dan tepkiler geliyor. Türkiye’nin AB üyeliğinin uzun süreli destekçisi
Chirac, Kıbrıs konusunda Türkiye’nin tutumunu eleştirdi ve Türkiye’nin Kıbrıs’ı tanımadığını
belirten açıklamasının, Gümrük Birliği’ni genişleten anlaşmayı geçersiz kıldığı yorumunda
bulundu. Alman muhafazakar lider Angela Merkel de, Türkiye hakkındaki görüşünü yineledi ve
Türkiye’ye tam üyelik yerine “imtiyazlı ortaklık” sunulması gerektiğini belirtti. Merkel,
muhafazakar partilerin AB liderlerine yazdığı bir mektupta, Türkiye’nin Kıbrıs’ı tanımayı sürekli
olarak reddetmekte olduğunu vurguladı ve uluslararası hukuk kapsamında bir üye ülke olan
Kıbrıs’ın tanınmamasının Türkiye’nin AB üyeliğine engel teşkil ettiği yorumunda bulundu.
Avrupa Komisyonu’nun Genişleme’den Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Fin gazetesi Helsingin
Sanomat’a yaptığı açıklamada , Kıbrıs’ın tanınmasının Türkiye’nin üyelik müzakerelerine
başlaması için ancak ‘yeni bir koşul’ niteliğinde olabileceğini; oysa Türkiye’nin Gümrük
Birliği’ni 10 yeni üyeyi kapsayacak şekilde genişleten Ankara Protokolü’nü imzalayarak
müzakerelerin açılmasının önündeki son engeli de kaldırdığını belirtti.
"Eğer Türkiye’ye kapılar kapanırsa, Avrupa Birliği Türkiye’nin gelişim yönü üzerinde etkili
olamaz” şeklinde görüş bildiren Rehn, Türkiye’nin, herhangi bir dışlamayı “Avrupa kapısının
tamamen kapanması” olarak algılayacağını söyledi.
Ankara, Kıbrıs’ı tanımak konusunda adım atmasa da, planlandığı tarihte üyelik müzakerelerine
başlayabilecek. Avrupa Komisyonu sözcüsü Francoise Le Bail’in görüşüne göre, Türkiye’nin

Kıbrıs’ı tanıması AB’nin sunduğu yasal koşullar içinde yer almasa da, Türkiye’nin üyelik
sürecine olumlu etki yapabilecek bir durum.
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Komşular Politikası’ndan Sorumlu Komisyoner, Benita
Ferrero-Waldner, 1-2 Eylül tarihlerinde yapılacak olan AB Dışişleri Bakanları toplantısında
Türkiye’nin konuşulacağını belirtti ve müzakere sürecinin zor ve uzun olacağını ve
müzakerelerin sonucunda da tam üyeliğin garanti olmadığının altını çizdi.
DENİZ TAŞIMACILIĞI
AP ULAŞTIRMA KOMİTESİ LİMAN HİZMETLERİ YÖNERGESİNİ TARTIŞIYOR
Avrupa Parlamentosu Ulaştırma ve Turizm Komitesi, Alman, Muhafazakar Parlamenter Georg
Jarzembowski tarafından hazırlanmış olan tartışmalı liman hizmetleri yönergesi hakkındaki
raporu müzakere ediyor.
Komite, Avrupa deniz limanlarında geçerli olan Avrupa rekabet kuralları için kuvvetli desteğini
dile getiriyor. Buna karşılık, limanlar içerisinde hizmet sağlayıcılarını ilgilendiren rekabet
kuralları ciddi bir biçimde tepki çekiyor. Sosyalistlerin, yeşillerin ve kısmen liberallerin
muhalefetine rağmen, Jarzembowski, Komite’de kılavuzluk, elleçleme, kargo operasyonları gibi
liman içi hizmetlerinin rekabet kuralları hakkındaki teklifini savundu.
Jarzebowski Komisyonun elindeki Komisyon önergesini eleştirerek, mevcut önergeye yeni
hükümler eklenmesi teklifinde bulundu:





Yetki ikamesi ilkesine göre, hizmet sağlayıcıları için zorunlu iznin Üye Ülkeler’e
bırakılması,
Yetkilerin uzun süreler için verilmesi, böylelikle yatırımcılar için, makine ve gayrimenkul
yatırımlarına dair makul bir kesinlik sağlanması,
Telafi ve seçme usulünün net bir biçimde tanımlanması,
Geçiş dönemi koşulları için ayrı kurallar oluşturulması.

Komite’deki sert tartışmalardan sonra liman hizmetleri konusundaki bu önergenin kabul edilip
edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.
BALIKÇILIK
KOMİSYON YENİ BİR SUKÜLTÜRÜ HASTALIĞI KORUMA REJİMİ OLUŞTURDU
Avrupa Komisyonu 23 Ağustos tarihinde aldığı karar ile çiftlik balığı ve su kabuklusu
hastalıklarını kontrol etmek amacıyla yeni AB kuralları getirileceğini açıkladı. Yürürlükte olan 3
Yönetmeliğin (91/67/AET, 93/53/AET ve 95/70/AT) yerini alacak olan taslak halindeki

Yönetmelik hastalıkların ortaya çıktıklarında yok edilmesine ilaveten oluşmalarını da
engellemeyi amaçlayan tedbirler getiriyor. Yönetmelik, ulusal, bölgesel ve yerel yetkililer ile
bireysel avlanan balıkçılara hangi kontrol mekanizmasını seçecekleri konusunda esneklik de
sağlıyor. Yönetmelikte ayrıca, “doğaya karşı kabul edilemez negatif etkileri” olan balık
yetiştiriciliği faaliyetlerinin Üye Devletler tarafından yasaklanabileceği de vurgulanıyor.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
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