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Jean-Claude Juncker, Avrupa Komisyonu 

Başkanlığına Atandı 

Avrupa Birliği liderleri, İngiltere Başbakanı 

David Cameron'ın itirazlarına rağmen 

Lüksemburg'un eski Başbakanı Jean-Claude 

Juncker'i Avrupa Komisyonu başkanlığına atadı. 

Juncker'in Avrupa Parlamentosu'ndan onay 

aldıktan sonra görevi Kasım ayında José Manuel 

Barroso'dan devralması bekleniyor. AB'nin 

yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun 

önceki başkanları, aralarında İngiltere'nin de 

bulunduğu büyük AB ülkeleri arasında 

uzlaşmayla belirlenmişti. Merkel, Juncker'in 

oybirliğiyle aday gösterilmemesinin 'trajedi 

olmayacağını' söylemişti. 

 

Kaynak: Euractiv 

 

Avrupa Birliği, Ukrayna, Gürcistan ve 

Moldova ile Ortaklık Anlaşması İmzaladı. 

Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın etki alanında 

tutmak istediği eski Sovyet Bloku ülkeleri 

Ukrayna, Gürcistan ve Moldova ile üyeliğe doğru 

ilk adım olarak görülen Ortaklık Anlaşması 

imzaladı. Ortaklık Anlaşması, imza atan ülkelerin 

AB pazarına girişini kolaylaştırdığı gibi derin 

ekonomik entegrasyon olanağı da sağlıyor. Bu 

anlaşma kapsamında yer alan Derin ve Kapsamlı 

Serbest Ticaret Anlaşması (DCFTA), daha önceki 

uygulamalardan farklı bir uygulama olarak dikkat 

çekiyor. Ortaklık Anlaşması, ekonomik 

boyutunun yanı sıra siyasi alanda da AB ile 

yakınlaşma sağlıyor. Ancak bu yakınlaşmanın 

sağlanabilmesi için bu belgeye imza atan 

ülkelerin geniş yelpazeye yayılan reformlar 

gerçekleştirmesi gerekiyor. Şu ana kadar AB’nin 

Ukrayna, Gürcistan ve Moldova ile Ortaklık 

Anlaşması imzalamasına çok büyük ve görünür 

nitelikte tepki vermeyen ve sürece müdahil 

olmadığı izlenimi yaratmaya çalışan Rusya’nın, 

özellikle ticari alanda cezalandırıcı manevralar 

yapması ihtimali Brüksel’de yüksek sesle dile 

getiriliyor. 
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Arnavutluk'a, Avrupa Birliği'nden adaylık 

statüsü 

Avrupa Birliği Komisyonu'nun olumlu görüş 

bildirmesini dikkate alan Avrupa Birliği 

bakanları, üyelik başvurusu yapan Arnavutluk’a 

adaylık statüsü verilmesini kararlaştırdı. 

Lüksemburg’da toplanan AB Genel İşler 

Konseyi, birlik bakanlarının Arnavutluk’a adaylık 

statüsü verilmesi hususunda anlaşma sağlandığını 

belirtmişti. Arnavutluk'a adaylık statüsünde nihai 

kararı, 26-27 Haziran’da Brüksel’deki AB 

Zirvesi’nde liderler verecek. Arnavutluk’un aday 

ülke statüsü almasıyla beraber AB'ye aday ülke 

sayısı da 6 olacak. AB'ye diğer aday ülkeler 

Türkiye, İzlanda, Makedonya, Karadağ ve 

Sırbistan. AB Komisyonu, Arnavutluk’a adaylık 

statüsü verilmesi yönündeki ilk olumlu görüşünü 

2012'de bildirmişti. 

Kaynak: http://www.avrupagazete.com/  
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