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AB VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULACAK 
Proje ve şube müdürlükleri ABGS'nin taşra teşkilatları gibi çalışacak.  
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın, İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay ile valilikler bünyesinde AB Genel Sekreterliği’nin (ABGS) taşra 
teşkilatı gibi çalışması planlanan "Avrupa Birliği ve Proje Şube 
Müdürlüğü"nün kurulması yönünde görüşmelerde bulunduğu bildirildi. 
Bağış'ın AB sürecine ilişkin temasları kapsamında İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay'ı ziyaretinin ardından yapılan yazılı açıklamada, ABGS'nin dört 
temel platformdan oluşan yeni bir AB stratejisi hazırladığı ve bu stratejinin 
en önemli unsuru olan "Siyasi Reformlar" platformu hakkında İçişleri 
Bakanı ile yoğun bir işbirliği içerisine girildiği belirtildi. Açıklamada, 
valilikler bünyesinde AB Genel Sekreterliğinin (ABGS) taşra teşkilatı gibi 
çalışması planlanan "Avrupa Birliği ve Proje Şube Müdürlüğü"nün 
kurulması yönünde değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı. 
Bu sistemin kurulurken öncelikle illerde AB Daimi Temas Noktası görevini 
yürütecek vali yardımcılarının belirleneceği bildirilen açıklamada, 
ABGS'nin de illerde yapılan AB faaliyetlerini kamuoyuna duyuracağı 
belirtildi. Açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile AB sürecine ilişkin öngörülen 
siyasi reformlar kapsamında Anayasa değişikliklerinin ve yasal 
düzenlemelerin "reform paketi" yöntemi ile ele alınacağı kaydedildi. 
Kaynak: AA 
 
AB DÖNEM BAŞKANLIĞI’NI İSPANYA DEVRALIYOR  
AB dönem başkanlığını 1 Ocakta İsveç'ten devralmaya hazırlanan 
İspanya, Türkiye'nin katılım müzakerelerini ilerletmeye kararlı olduğunu 
duyurdu. Düzenlediği basın toplantısında AB dönem başkanlığı 
önceliklerini anlatan İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos, 
aday ülkelerle müzakereleri ilerletmek için "ellerinden gelen çabayı 
gösterme" sözü verdi. Dönem başkanlıkları süresinde üyelik 
müzakerelerini Hırvatistan'la tamamlamaya ve İzlanda'yla başlatmaya 
çalışacaklarını belirten Moratinos, Türkiye konusunda "Umarım yeni 
fasıllar açma yükümlülüğümüzü yerine getirebiliriz ve müzakereleri 
ilerletebiliriz" dedi. Moratinos, Kıbrıs sorununun Türkiye'nin üyelik 
müzakerelerini olumsuz etkilediğinin hatırlatılması üzerine İspanya'nın 
Türkiye ile müzakereleri ilerletmeye kararlı olduğunu vurgulayarak, buna 
engel oluşturan sorunların farkında olduklarını söyledi. İspanya'nın hem 
Türkiye hem de Kıbrıs Rum kesimiyle "mükemmel" ilişkilere sahip 
olduğunu anlatan Moratinos, Kıbrıs'ta yakın temas içinde oldukları her iki 
tarafı çözüm konusunda teşvik ettiklerini kaydetti. Kıbrıs'taki kapsamlı 
çözüm müzakerelerinde iyi bir fırsat yakalandığını ve bazı olumlu 
gelişmeler yaşandığını belirten Moratinos, İspanya'nın taraflarla olan iyi 
diyaloğu sayesinde çözüme katkı yapma ve Türkiye'nin üyelik 
müzakerelerini ilerletme konusunda "kendine güvendiğini" dile getirdi. 
Moratinos, Türkiye ve İspanya'nın BM Medeniyetler İttifakı girişiminin 
eşbaşkanlıklarını üstlendiğini hatırlatarak, dönem başkanlıkları süresince 
bu girişim kapsamında İspanya'da bazı üst düzey toplantılar 
düzenleyeceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Moratinos, Medeniyetler 
İttifakı projesinin medeniyetler çatışması tezine karşı dünyanın ihtiyaç 
duyduğu "diyalog ve işbirliğini" geliştirmeye çalıştığını ifade etti. Filistin'in 
bağımsızlığına güçlü ifadelerle destek veren Moratinos, uluslararası 
toplumun İsrail gibi Filistin'in bağımsızlığını da tanıması gerektiğini 
vurgulayarak, bunun "ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını" 
kaydetti. Kaynak: AA 

 
AVRUPA BİRLİĞİ 2010 BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ 
Avrupa Parlamentosu birliğin 2010 bütçesini onayladı. Buna göre 2010 
yılı için taahhüt edilen bütçe €141.4 milyar Euro olurken, ödemeler için 
belirlenen bütçe €122.9 milyar olarak kaydedildi. Uzmanlar AB 
bütçesinin 2010 yılı için en büyük sıkıntısının daha önce üzerinde 
anlaşmaya varılmış ancak finanse edilememiş olan ekonomiyi kurtarma 
paketi için AB'nin 2.4 milyar Euro’ya daha ihtiyaç duyması. 2010 bütçesi 
Nice antlaşması kuralları dahilinde kabul edilen son bütçe olarak AB 
tarihine geçti. Bütçe birlik ülkelerinin toplam GSMH'nın % 1.04'ünü 
oluşturuyor. Birliğin 5 milyar Euro'luk ekonomiyi kurtarma paketi 2009 
ve 2010 yıllarını kapsıyor ve özellikle enerji projeleri ve kırsal 
bölgelerdeki kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyordu. 2009 yılı içinde plan 
kabul edildiğinde, iki yıl için gerekli olan 2.4 milyar Euro'luk bölüm 
konusunda bir uzlaşı çıkmamıştı. Geçtiğimiz ay gerçekleşen 
müzakereler sonucunda AB kurumları finansmanın 2009 ve 2010'da 
tarım ve idari alanda harcanmayan fonlardan ve üye ülkelerin 120 
milyon Euro'luk ek katkılarıyla sağlanması konusunda anlaşmaya vardı. 
2010 bütçesinin % 45’ine denk gelen 64 milyar Euro'nun araştırma, 
eğitim ve inovasyonla ilintili önlemler için harcanacağı bildirildi. Bütçede 
araştırmalara yönelik fonlar % 12 oranında artırılırken(7.5 milyar Euro), 
enerji ve ulaştırma için ayrılan pay %10 (2 milyar Euro) arttı.  
Kaynak: Euractiv 
 
AB PATENTİ GELİYOR 
AB Rekabetçilik Konseyi'nin düzenlediği toplantıda AB patenti ile tek 
Avrupa Patent Mahkemesi'nin ana unsurları üzerinde anlaşma 
sağlandı. Tek başvuru ile AB çapında geçerli bir patent alınmasını 
mümkün kılacak yeni düzenlemelerin maliyetleri önemli derecede 
düşürmesi hedeflenirken, yıllık patent ücretleri de sanayiyi yenilikçilik ve 
rekabetçiliğe teşvik edecek şekilde belirlenecek. Avrupa Patent 
Mahkemesi hem AB patenti hem de mevcut Avrupa patentleri ile ilgili 
davalara bakacak. Böylelikle belli bir buluşla ilgili davanın her AB üyesi 
ülkede ayrı ayrı yürütülmesi zorunluluğu ortadan kaldırılarak dava 
maliyetleri düşürülecek. Patent sisteminin iyi işlemesi için, tercüme 
maliyetlerinin azaltılması gibi bazı konular henüz çözümlenmiş değil. 
Yeni mahkeme sisteminin kurulup kurulamayacağı konusu halen 
Avrupa Adalet Divanı'nda görüşülüyor. AB Komisyonu, bir AB patentine 
geçişi 2000 yılında konu etmiş, ancak süreç 2004 yılında duraksamaya 
uğramış ve daha sonra da hiçbir ilerleme kaydedilememişti. Lizbon 
Stratejisinin 2010 yılında son bulmasından sonra özellikle yeşil 
teknolojiler alanında yenilikçiliğin ilerleyebilmesi açısından patent 
işlemlerinin kolaylaştırılması büyük önem kazanmış bulunuyor. 
Kaynak: AB İsveç Dönem Başkanlığı 
 
HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI 2010 ULUSAL TEKLİF 
ÇAĞRISI YAYINLANDI 
24 Kasım 2009 tarihinde Hayatboyu Öğrenme Programı 2010 Ulusal 
Teklif Çağrısı Ulusal Ajans tarafından yayınlanmıştır. Hareketlilik 
projeleri için son başvuru tarihi 5 Şubat 2010’dur. Teklif çağrısına ilişkin 
belgeler AB Komisyonu’nun ilgili web sitesinde yer almakta olup, 
sözkonusu belgelere ayrıca Ulusal Ajans’ın web sitesinden de 
(www.ua.gov.tr) ulaşılabilmektedir.  
Kaynak: Ulusal Ajans 
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