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GIDA GÜVENLİĞİ FASLININ KADERİ BU HAFTA BELLİ 
OLACAK  
Avrupa Birliği Dönem Başkanı İspanya’nın, Türkiye AB katılım 
müzakerelerindeki “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı” başlığının 
açılmasına ilişkin gerekli prosedürlerin 30 Haziran’a kadar tamamlanması 
amacıyla çalışmaları yoğunlaştırdı. 25 Haziran’da Brüksel’de İspanya'nın 
AB İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı Diego López Garrido İspanyol 
basınına yaptığı açıklamada Türkiye ile “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve 
Bitki Sağlığı” başlığının açılıp açılmayacağı konusunda son ana kadar bir 
uzlaşı olmadığını ancak hafta başında söz konusu başlığın açılması 
çerçevesinde bir uzlaşı sağlanabileceğini söyledi. 28-29 Haziran’da faslın 
açılıp açılmayacağı belli olacak. Kıbrıslı Rumlar müzakere başlığının 
açılması noktasında nazlanırken şu ana kadar AB içinde uzlaşıya açık bir 
ifadeyle görüş birliğine varılmış değil. AB Dönem Başkanı İspanya ve 
Avrupa Komisyonu Rumlara başlığın bloke edilmesi durumunda 
Hristofyas-Eroğlu müzakere sürecine olumsuz yansıması olur mesajını 
verdiği bildirildi. AB Dönem Başkanlığı kaynakları Rumların son dakikaya 
kadar başlığın açılmasına yeşil ışık yakma niyetleri olmadığını ama 
sonuçta müzakere başlığının 30 Haziran’da büyük bir ihtimalle açılacağını 
ifade ettiler. İspanya’nın “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 
başlığının açılması için acele ederken Rumlar işi alttan alıyor. Son AB 
Daimi Temsicliler Komitesi COREPER toplantısında Rum temsilcinin, AB 
ile NATO’nun işbirliği konusunu yeniden gündeme getirdiği bildirildi. 
COREPER toplantısında Rum temsilci Türkiye’nin NATO-AB arasındaki 
ilişkileri engellediğini Kıbrıs’ın (Rum Kesimi) ittifak ile ilişkilerini bloke 
ettiğini kaydetti. Kaynak: ABHaber 
 
AB'DEN VİZESİZ SEYAHAT İÇİN OLUMLU SİNYAL  
Balkan ülkelerinin tamamına vizesiz seyahat imkanı tanıyan AB, aynı 
konuda ilk kez Türkiye’ye olumlu sinyaller verdi. Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri Zirvesi’ne katılmak için İstanbul’da bulunan AB’nin Genişlemeden 
Sorumlu Yüksek Temsilcisi Stefan Füle, Türkiye ile vize konusuna önem 
verdiklerini, bu konuda Temmuz ayında teknik toplantıların başlayacağını 
açıkladı. Stefan Füle, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu ve Devlet Başkanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile 
yaptığı görüşmelerde, vize konusunda sıkı markaja alındı. İstanbul’da 
gazetecilerle bir araya gelen Füle, amaçlarının vizelerin kolaylaştırılması 
ve ileride serbest vize rejimine geçilmesi olduğunu kaydetti. Türkiye’nin 
üzerine düşenin “geri kabul anlaşmasının” bir an önce sonuçlandırılması, 
biyometrik pasaportların uygulamaya geçirilmesi, entegre sınır yönetimi 
noktasında standartların yükseltilmesi olduğuna işaret etti. Füle, bundan 
sonra vize konusunun rahatlayacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, önceki gün Füle’yi kabulünde, “Bir aday ülkenin vatandaşlarına vize 
uygulanması, AB’ye yakışmıyor” sitemini dile getirdi. Dışişleri Davutoğlu 
da dün Füle’yle vize geri kabul anlaşması ve vize muafiyet rejimleri 
konularını ele aldıklarını belirterek, “Türkiye vize geri kabul anlaşmasında 
ileri bir aşamaya geldi. AB’nin de özellikle vize muafiyet müzakereleri 
konusunda gerekli çalışmaları başlatmasını ve bu konuda bu yıl içinde 
önemli gelişmeler olmasını bekliyoruz” dedi. Türkiye, vize muafiyeti için 
AB’nin şart koyduğu biyometrik pasaporta geçişi 1 Haziran’da başlattı. 
Türkiye Avrupa üzerinden yasadışı Avrupa’ya kaçan göçmenlerin iade 
edilmesini öngören geri kabul anlaşmasını sonbahara kadar tamamlamayı 
planlıyor. Kaynak: Ajanslar 

 
AVRUPA İŞ DÜNYASININ KALBİ "EUROPEAN BUSINESS 
SUMMIT"LE BRÜKSEL'DE ATACAK 
Avrupa iş dünyasını ve karar vericileri bir araya getiren prestijli 
etkinlikler arasında yer alan Avrupa İş Zirvesi (The European Business 
Summit), bu yıl 8. kez Brüksel'de düzenlenecek. 30 Haziran ve 1 
Temmuz 2010'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak zirveye tüm 
dünyadan iş adamları, sivil toplum temsilcileri ve siyasiler katılacak. 
Zirvede daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir Avrupa için yol haritaları ele 
alınacak, ekonomik krizden çıkmanın ve önlem almanın yollarına ilişkin 
fikirler paylaşılacak. Zirve'de masaya yatırılacak belli başlı konu 
başlıkları şu şekilde: "KOBİ'ler Ekonomide İyileşmenin Motoru mu?, 
Küresel Kurtarma Planını Devreye Sokmak: Avrupa Asya'dan ne 
öğrenebilir?, Yeni Büyüme için Ticaret,  Tek Pazarda Tüketicinin 
Güvenini yeniden Tahsis etmek, Avrupa için Enerji, Transatlantik 
Ekonomik Büyüme ve İnovasyon". Kaynak: Euractiv 
 
AB’NİN ARTIK ‘DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’ DA OLACAK 
Dış politikada eşgüdüm arayan 27 AB ülkesi, dev bir adım atıyor. Dış 
politika yüksek temsilcisi Catherine Ashton’a bağlı, yaklaşık 4 bin 500 
diplomatın görev yapacağı yeni birim kuruluyor. Avrupa Birliği'nin dış 
politikada daha güçlü ve koordineli hareket etmesini sağlamak için bir 
“dışişleri bakanlığı”nı andıran yeni bir kurum kuruluyor. Kısa adı EAS 
olacak Dış İlişkiler Eylem Servisi için uzlaşma sağlandı. AB'nin Dış 
Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’un, yeni birim konusunda 
AB parlamentosu, komisyon ve üye ülkelerle yaptığı zorlu 
müzakerelerde siyasi uzlaşma sağlandığı açıklandı. Görüşmeler 
sonrasında yapılan ortak açıklamada, “21’inci yüzyılın gerekliliklerine 
yanıt verecek şekilde AB dış politikasının kurumsallaşmasının yolunun 
açıldığı” belirtildi. Ashton açıklamasında nihai kararın önümüzdeki ay 
AB Parlamentosu ve 27 üye ülke tarafından onaylanmasını umduğunu 
vurguladı. AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, bu konuda 
uzlaşı sağlanmış olunmasını “ileriye dönük atılmış büyük adım” olarak 
nitelendirdi ve bunu memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Yeni 
diplomasi biriminin oluşturulması geçtiğimiz yıl Aralık ayında yürürlüğe 
giren Lizbon Antlaşması’nda öngörülmüştü. İlk aşamada 800, orta 
vadede 4 bin 500 diplomatın bu birimde görev alması öngörülüyor. 
Diplomatik kaynaklar, Ashton’un Fransız, Polonyalı ve Alman üç 
yardımcısı olacağı bilgisini aktardı. Bu birim küresel politikaları 
yakından takip ederek AB’nin dış ve güvenlik politikalarını 
şekillendirecek. Bu birimle AB’nin görüş ayrılıklarını eriten bir süreçte 
daha tutarlı ve uyumlu bir dış politika yürütmesi hedefleniyor.   
Kaynak: DW 
 
ROMANYA’DA KATMA DEĞER VERGİLERİ YÜKSELTİLİYOR 
Romanya Hükümeti IMF yardımını garantilemek ve bütçe açıklarını 
kapatabilmek için KDV oranlarını yüzde 19’dan yüzde 24’e 
yükselteceğini açıkladı. Ülkede KDV oranı 1 Temmuz’dan itibaren 
yüzde 24’e yükseltilecek. Hükümet, şirketlerden alınan vergiler ile gelir 
vergilerini ise yüzde 16’da tutmayı kararlaştırdı. Uluslararsı Para Fonu 
IMF, Romanya’ya taahhüt ettiği 900 milyon Euroluk yardımı yatırmayı 
reddetmiş, bütçe açıklarının kapatılmasına ilişkin tasarruf tedbirlerini 
yeterli bulmamıştı. Kaynak: Euronews 
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