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HIRVATİSTAN AB'NİN 28'İNCİ ÜYESİ 

OLDU 

Hırvatistan, 1 Temmuz itibariyle Avrupa Birliği'nin 

28. üyesi oldu. AB'ye katılımları sebebiyle 

düzenlenen törende konuşan Hırvatistan 

Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic, düzenlenen katılım 

töreninde yaptığı konuşmada 'Avrupa'nın 

sınırlarımızda kalmasını istemiyoruz, diğer ülkelere 

de açık olması gerekir' dedi. AB daha önce en son 

2007 yılında Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla 

genişlemişti. 4.4 milyon nüfusu bulunan 

Hırvatistan, katılım müzakerelerine Türkiye ile 

birlikte 2005 yılında başlamıştı. Hırvatistan, Birliğe 

2004 yılında katılan Slovenya'nın ardından AB 

üyesi olan ikinci eski Yugoslav ülke oldu. 

Kaynak: Euractiv   

 

AB İLE 22'NCİ FASIL AÇILDI, MÜZAKERE 

EKİM’DE 

AB, Türkiye'nin katılım müzakerelerinde 3 yıl 

aradan sonra yeni bir fasıl açıldığını açıkladı. 

Lüksemburg'da toplanan AB dışişleri bakanlarının 

ortak açıklamasında, "AB Konseyi, 22. faslın 

(Bölgesel Politikalar ve Yapısal Araçların 

Koordinasyonu) açılmasında uzlaşmıştır" denildi. 

Açıklamada, Türkiye ile hükümetler arası katılım 

konferansının, AB Komisyonu'nun hazırlayacağı 

İlerleme Raporu'nun (ekim ortasında) 

yayımlanmasının ardından gerçekleşeceği, fasılla 

ilgili ortak tutum belgesinin teyit edilip, katılım 

konferansı için tarih belirleneceği vurgulandı. 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Alman 

Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ile aynı gün 

içinde 4 kez görüştüğünü kaydetti. Davutoğlu 

fasılın açıldığı kararının alındığını belirterek, 

"Teknik ve prosedürel toplantıların iki tarafça da 

uygun olan zaman dilimi içinde özellikle ilerleme 

raporuyla paralel bir şekilde yapılması 

kararlaştırılıyor. Son reform izleme grubunda da 

vurguladığımız gibi biz sadece 22. değil 23 ve 24. 

fasılların da açılmasını istiyoruz" diye konuştu. 

Kaynak: Sabah Gazetesi   

 

 

SIRBİSTAN, AB'YE KATILIM 

MÜZAKERELERİNE 'EN GEÇ OCAK 

AYINDA' BAŞLAYACAK 

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van 

Rompuy, AB liderler zirvesinden Sırbistan ile 

katılım müzakerelerini 'en geç Ocak ayında' açma 

kararı çıktığını söyledi. Van Rompuy aynı zamanda 

Kosova ile de ortaklık anlaşması müzakerelerinin 

başlaması konusunda karara varıldığını söyledi. 

Kosova'nın Sırbistan'dan 2008 yılında tek taraflı 

olarak ilan ettiği bağımsızlığını henüz beş AB 

ülkesi resmen tanımıyor. Konsey Başkanı, bu iki 

kararın, 'Sırbistan ve Kosova'nın aldığı cesur 

kararların doğrudan bir sonucu' olduğunu söyledi. 

Belgrad ve Priştine yönetimleri Nisan ayında 

aradaki ilişkilerin iyileştirilmesi için bir anlaşmaya 

varmıştı. Sırbistan Başbakanı Ivica Daçiç, 

geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda 4-5 yıl 

içinde AB üyesi olmayı hedefleriklerini belirtmiş 

ve 'Bu görüşmelerin 10 yıl sürmesini istemiyoruz' 

demişti. Sırbistan'ın batı komşusu Hırvatistan, 1 

Temmuz itibarı ile AB'nin 28. üyesi oldu. 

Kaynak: Euractiv 

 

AB LİDERLERİ 2014-2020 BÜTÇESİNDE 

UZLAŞTI 

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, 

uzun süredir tartışılan birliğin gelecek yedi yıldaki 

bütçesi konusunda uzlaşmaya varıldığını duyurdu. 

Barroso, 2014-2020 dönemini kapsayan bütçe 

konusunda üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu 

liderlerinin uzlaştığını söyledi. 960 milyar Euroluk 

bütçede ilk kez harcamalarda kesintiye gidiliyor. 

AB liderlerinin zirve toplantısı için biraraya geldiği 

Brüksel'de konuşan Barroso, uzlaşmanın genç 

nüfus arasındaki işsizlik alanında harcamaları 

arttıracağını belirtti. AB'de 18-25 yaş arasındaki 

nüfusun yaklaşık dörtte biri işsiz. Yunanistan ve 

İspanya'da ise bu oran yarıdan fazla. AB liderleri 

gençlere yönelik eğitim programları için ayrılan 6 

milyar Euro'nun planlanandan önce harcanmasını 

değerlendirecek.  

Kaynak: BBC Türkçe 


