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Almanya'da Çifte Vatandaşlık Parlamentodan 

Onay Aldı 

Almanya'da çifte vatandaşlık yasası 

parlamentonun alt kamarasında kabul edildi. 

Artık göçmen çocukları 21 yaşına geldiklerinde, 

belirli şartları yerine getirmeleri halinde hem 

ailelerinin vatandaşlığına, hem de Alman 

vatandaşlığına sahip olabilecek. Almanya'da AB 

vatandaşı olmayan ailelerin çocuklarının, 23 

yaşına geldiklerinde ya Alman vatandaşlığını ya 

da ailelerinin sahip olduğu vatandaşlığı kabul 

etmesi gerekiyordu. Çifte vatandaşlık yasağı 

özellikle yaklaşık yarısı Alman vatandaşı olan, üç 

milyon nüfuslu Türk toplumu için sıkıntı 

yaratıyordu. Artık göçmen çocukları, 21 yaşına 

geldiklerinde Almanya'da en az sekiz yıl yaşama, 

altı yıl okula gitme ve mezuniyet şartlarını yerine 

getirmeleri halinde çifte vatandaşlığa sahip 

olabilecek. 

Kaynak: Euractiv 

 

Schulz Yeniden AP Başkanı Oldu 

Alman Sosyal Demokrat Martin Schulz, yeni 

oluşturulan Avrupa Parlamentosu’nun ilk genel 

kurulunda yapılan oylamada yeniden Avrupa 

Parlamentosu başkanı seçildi. Alman siyasetçi iki 

buçuk yıl daha görevine devam edecek. 58 

yaşındaki Schulz kullanılan 612 oyun 409’unu 

aldı. Gizli yapılan oylamada Schulz mutlak 

çoğunluğa birinci turda ulaştı. 

Kaynak: Euronews    

 

Yunanistan AB Dönem Başkanlığı’nı İtalya’ya 

Devretti 

Yunanistan altı aylık Avrupa Birliği dönem 

başkanlığını tamamladı. AB dönem başkanlığını 

1 Temmuz itibariyle İtalya devraldı. İtalya, AB 

ülkeleri içinde Türkiye'nin üyeliğine en fazla 

destek veren ülkelerden biri olsa da, Avrupa'daki 

ekonomik kriz ve göç sorunu yüzünden Türkiye 

ile müzakerelerin öncelikler arasında ilk sıralarda 

olması beklenmiyor. Ancak yine de İtalya'nın 

dönem başkanlığında, "yargı ve temel haklar" ile 

"adalet, özgürlük ve güvenlik" konularındaki 23. 

ve 24. müzakere başlıklarının açılmasına özel 

önem verileceği tahmin ediliyor. 

Kaynak: BBC Türkçe, Euractiv 

 

AB Gıda Maddelerini Denetleme Dairesi: 

Cips’te Büyük Tehlike Var  

Avrupa Birliği AB Gıda Maddelerini Denetleme 

Dairesi (Efsa) patates cipslerde Akrilamid olarak 

adlandırılan kanser yapıcı zehirli maddelere 

rastlandığını açıkladı. Açıklamada 43 bin 419 

ayrı yiyecek maddesinde yapılan araştırma 

sonucunda patates cipsi, patates kızartması, 

ekmek, tahıl bazlı yiyecekler ve kahvede kanser 

yapıcı maddeye rastlandığı bildirildi. İsveç Gıda 

Maddeleri Kontrol Dairesinden, Toxikolog 

Lilianne Abramsson Zetterberg, “Rapora göre 

bahsi geçen yiyecek maddelerinde olması 

gerekenin çok ötesinde tehlikeli madde var.Öyle 

bir dünyada yaşıyoruz ki tehlikeli olmadan 

yiyebildiğimiz bir şey var mı bilmiyorum” dedi. 

Kaynak: BBC Türkçe, Euractiv  
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