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AP'DEN 23. VE 24. FASILLAR 

MÜZAKEREYE AÇILSIN ÇAĞRISI 

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi, 

Hollandalı Parlamenter Ria Oomen-Ruijten'in 

hazırladığı 2012 İlerleme Raporu'nu 54'e karşı 4 

oyla kabul etti. Komite'den yapılan açıklamada, 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye, Mayıs 2012'de 

başlatılan 'pozitif gündem' sürecindeki çalışmaları 

sebebiyle kutlandı. Nisan ayında Genel Kurul'da 

oylamaya sunulacak olan Avrupa Parlamentosu 

2012 Türkiye raporu, Parlamento'nun Dışişleri 

Komitesi'nde kabul edildi. Komite'den yapılan 

açıklamada Avrupa Birliği Konseyi'ne, yargı, temel 

haklar, özgürlük ve güvenlik konularını kapsayan 

23. ve 24. fasılları müzakereye açma çağrısında 

bulunuldu. Rapor, 15-18 Nisan'da Genel Kurul'da 

oylamaya sunulacak. 
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AB, ARILARA ZARARLI BÖCEK 

İLAÇLARINI YASAKLAMAKTA ISRARCI  

Avrupa Komisyonu, arı nüfusundaki keskin düşüşte 

etkisi bulunduğundan şüphelenilen böcek 

ilaçlarının kullanımının iki yıl süreyle yasaklanması 

için yeni bir girişimde bulunacaklarını açıkladı. 

Brüksel'de AB tarım bakanlarıyla bir araya gelen 

Avrupa Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi 

Tonio Borg, başarısız kalan ilk girişimin ardından 

konuyu tekrar gündeme alacaklarını söyledi. 

Borg'un sözcüsü, 'Komisyon, 1 Temmuz itibariyle 

bu önlemleri almayı öngörmektedir' dedi ve 

uzmanlardan oluşan bir komiteden olumsuz görüş 

çıkmasının ardından konunun daha fazla 

görüşülmesi için başka bir komiteye 

gönderileceğini söyledi. Komisyon, arı 

kolonilerinde çöküşün önüne geçebilmek için mısır, 

kanola, ayçiçeği ve pamuk üretiminde kullanılan 

bazı pestisitlerin kullanımını geçici olarak 

yasaklamak istiyor. Şüpheye konu olan maddeler, 

Bayer, Syngenta ve Cruiser OSR firmalarının 

ürettiği böcek ilaçlarında bulunan klotianidin, 

imidakloprid ve tiyametoksam maddeleri. Avrupa  

 

Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), yayımladığı bir 

raporda bu ilaçların arılar ve diğer polen yayan 

böcekler için 'rahatsız edici riskler taşıdığını' 

açıklamıştı. İsviçreli kimyasal firması Syngenta, 

EFSA raporunun hatalı olduğunu  öne sürmüş ve 

Brüksel'den planlarını geri çekmesini istemişti. 

Borg'un sözcüsü, EFSA'dan gelen raporla birlikte 

Mayıs 2012'den bu yana gündemde olan plan için 

harekete geçmenin zamanının geldiğini söyledi. 
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AVRUPA BİRLİĞİ, JAPONYA İLE SERBEST 

TİCARET MÜZAKERELERİNE BAŞLIYOR  
Önümüzdeki hafta düzenlenecek Japonya-Avrupa 

Birliği zirvesinde, serbest ticaret anlaşması için 

müzakerelerin başlatılması bekleniyor. Gümrük 

Birliği sebebiyle Türkiye'yi de yakından 

ilgilendiren anlaşma, Avrupalı otomotivciler 

tarafından endişeyle karşılanıyor. AB Konseyi 

Başkanı Herman Van Rompuy ve Avrupa 

Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, 

Pazartesi günü bir günlük zirve için Tokyo'yu 

ziyaret edecek ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile 

bir araya gelecek. AFP'nin aktardığına göre 

yetkililer, iki tarafın uzun süredir gündemde olan 

serbest ticaret anlaşması için bu zirvede nihai 

anlaşmaya varmayı hedefliyor. Liderlerin aynı 

zamanda güvenlik, çevre, bilim ve teknoloji 

alanlarını kapsayan bir siyasi anlaşmaya da varması 

bekleniyor. AB ticaret bakanları geçtiğimiz Kasım 

ayında bir yandan Avrupalı otomotivcileri koruma 

sözü verirken, diğer taraftan Japonya ile serbest 

ticaret müzakerelerine başlama kararı almıştı. 

Avrupalı otomotivciler, gümrük vergilerinin 

kaldırılmasının daha önce Güney Kore ile yapılan 

anlaşmada olduğu gibi Japon araç ithalatını 

artırmasından endişe ediyor. Japonya tarafı ise, 

yüksek gümrük vergilerinin koruması altında 

bulunan tarım sektörünün muhalefetiyle karşı 

karşıya. 
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