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İTALYA’DAKİ SİYASİ KRİZİN EURO 

BÖLGESİ BORÇ KRİZİNİ OLUMSUZ 

ETKİLEMESİNDEN ENDİŞE DUYULUYOR 

İtalya Başbakanı Mario Monti’nin istifa etme 

niyetinin kamuoyuna yansımasından sonra ülkedeki 

siyasi kriz giderek büyüyor. Krizin piyasalara 

yansımasından endişe ediliyor. Teknokrat kabineye 

başbakanlık yapan senatör Monti’nin parlamentoda 

görüşmeleri süren kritik bütçe yasa tasarısının 

onaylanmasının ardından istifa etmesi bekleniyor. 

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel 

Barroso İtalya'daki hükümet krizi ile ilgili olarak 

erken seçimlerin Monti'nin başlattığı ekonomik 

reformları aksatmaması gerektiğini belirtti. Barroso 

"Seçimler alınan tedbirlerin zaruriyeti üzerinde şüphe 

yaratmanın bahanesi haline gelmemeli. Piyasaların 

görece sakinliği krizden çıktığımız anlamına 

gelmiyor" diye konuştu. 

 

Kaynak: ABHaber 

 

 

FÜLE'DEN 'İRLANDA DÖNEM 

BAŞKANLIĞINDA YARGI FASLINI AÇALIM' 

MESAJI 

Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile bir araya gelen 

Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi 

Stefan Füle, İrlanda dönem başkanlığında Yargı ve 

Temel Haklar faslının müzakereye açılması için AB 

ülkelerinin bir fikir birliğine varmasını umduklarını 

söyledi. Mayıs ayında başlatılan pozitif gündem 

süreci çerçevesinde oluşturulan, 23. müzakere başlığı 

'Yargı ve Temel Haklar' için oluşturulan çalışma 

grubunun yakın zamanda ikinci toplantısını 

gerçekleştirdiğini hatırlatan Füle, 'Pozitif gündemin 

olumlu getirilerine rağmen, ileri doğru adımlar 

atabilmek için 23. faslın müzakereye açılmasının 

önemine değindik. Önümüzdeki yıl bir ivme 

kazanabilmek için yaptığımız çalışmaların, üye 

ülkelerin bu önemli konuda bir fikir birliğine 

varmasına yardımcı olmasını umuyorum' dedi. Füle, 

23. faslın açılmasının, katılım müzakerelerini rayına 

sokmak için önemli bir ivme olacağını belirtti. 

 

Kaynak: Euractiv 

 

VAN ROMPUY 'İKİ KADEMELİ AVRUPA' VE 

EURO BÖLGESİ BÜTÇESİ PLANLARINI 

ORTAYA KOYDU 

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van 

Rompuy, önümüzdeki hafta gerçekleşecek AB 

liderler zirvesi öncesinde Avrupa Ekonomik ve Para 

Birliği'ni (EMU) derinleştirmeye yönelik teklifleriyle, 

merkezinde Euro Bölgesi bulunan 'iki kademeli bir 

Avrupa' planlarını şekillendirdi. Van Rompuy'un 

hazırladığı 'Gerçek bir Ekonomik ve Para Birliği'ne 

Doğru' başlıklı rapor, 13-14 Aralık'ta düzenlenecek ve 

EMU'yu derinleştirmek için 'özel ve takvime 

bağlanmış bir yol haritasının' çıkması beklenen 

zirvede hararetli tartışmalara yol açacak türden. 

Rapor, yapısal reformlar gerçekleştirmek, ortak para 

birimi için 'hızlı karar alma' becerisi kazandırmak ve 

yeni Birliğin, parlamento denetimi altında 'birlik 

içinde' bir şekilde temsil edilmesine yönelik olarak 

Euro kullanan ülkeler ve AB kurumları arasında 

'sözleşme niteliği taşıyan anlaşmalar' için çağrıda 

bulunuyor. Belge, merkezinde Euro Bölgesi bulunan 

iki kademeli bir Avrupa'ya doğru gidişatta 

hızlanmaya işaret ediyor. Başta Euro Bölgesi'nin 

dışındakiler olmak üzere bazı AB ülkeleri, ikinci sınıf 

üyelerin karar alma sürecinden dışlandığı bir 

'içeridekiler' ve 'dışarıdakiler' ayrımına karşı uyarıda 

bulunmuştu. 

 

Kaynak: Euractiv 

 

 

 

AVRUPA KOMİSYONU 2013 BÜTÇELERİNİ 

AÇIKLADI 

Avrupa Komisyonu 2013 yılı program bütçelerini 

açıkladı. Buna göre ülkemiz bütçe büyüklüğü 

açısından Hayatboyu Öğrenme Programı'nda 

Almanya ve Fransa'nın ardından 3. sıraya, Gençlik 

Programı'nda ise Almanya, İngiltere ve Fransa'nın 

ardından 4. sıraya yükselmiş durumdadır. 

 

Kaynak: Ulusal Ajans 

 

 


