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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YENİ DÖNEM BAŞKANI BELÇİKA 
Belçika 1 Temmuzdan itibaren AB Dönem Başkanlığı‘nı İspanya’dan 
devraldı. 27 üyeli birliği altı ay süre ile yönetecek olan Belçika, AB’nin 
kuruluşundan bu yana onikinci defa bu görevi üstlenmiş olacak. Belçika 
Başbakanı Yves Leterme: ‘‘Belçika’da veya Avrupa’nın genelinde, Avrupa 
uyumu ve Avrupa yaklaşımı konusunda ortak bir akıl var. Liderlik 
koltuğunda her kim oturursa otursun kalbinde Avrupa’nın gelişmesi yatar.’‘ 
dedi. Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy’un eski Belçika 
başbakanı olması dolayısı ile, kurumlar arası diyalogun daha uyumlu 
olması öngörülüyor. Bu arada Belçika’da devletin üst makamlarında 
meydana gelecek değişikliklerin AB için bir endişe kaynağı olmaması 
gerektiğini kaydeden Başbakan Yves Leterme, nisan ayında istifa etmişti. 
Leterme o zamandan beri görevi vekaleten yürütüyor. Kaynak: Euronews 
 
İSPANYA GİDERAYAK TÜRKİYE-AB GIDA GÜVENLİĞİ 
BAŞLIĞINI AÇTI 
İspanya AB Dönem Başkanlığı'nın son günü Türkiye ile "Gıda Güvenliği" 
fasıl başlığını açtı. İspanya dönemin başında 3-4 başlık açma sözü 
vermesine rağmen, herhangi bir adım atamamıştı. İspanya Devlet Bakanı 
olayı "Türkiye için İspanya'dan son dakika golü" diye tanımladı. Eksen 
kayması tartışmalarının da AB'nin yeni başlık açmasında etkili olduğu 
düşünülüyor. "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı" faslı, Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in katılımıyla AB 
Konseyinde düzenlenen Hükümetlerarası Konferans'la müzakerelere 
açıldı. Türkiye'nin AB müzakerelerinde bakanlar düzeyinde 9'uncusu 
düzenlenen Hükümetlerarası Katılım Konferansında AB tarafını İspanya 
Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos ve AB Komisyonunun 
genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle temsil etti. İspanya, 6 ay önce 
dönem başkanlığını devraldığında Türkiye ile 4 fasıl açmak istediğini 
duyururken, bazı üye ülkelerin siyasi engellerini aşamayınca en azından 
bir fasıl açabilmek için büyük çaba gösterdi. İspanya, gıda güvenliği 
faslında açılış kriterlerini karşılamasının adından AB üyelerinin fasıl 
açılışına onay vermesi için normalde birkaç ay uzayan süreci 10 güne 
kadar indirerek adeta rekor hıza ulaştı. Gıda güvenliğiyle birlikte Türkiye, 
2005 yılında tarama süreciyle başlayan AB katılım müzakerelerinde 13 
faslı açmış oldu. Türkiye, katılım müzakerelerinde 2006 yılının ilk 
yarısındaki Avusturya dönem başkanlığında tek, 2007'nin ilk yarısındaki 
Almanya dönem başkanlığında üç, 2007'nin ikinci yarısındaki Portekiz ile 
2008'de Slovenya ve Fransa dönem başkanlıklarında ikişer ve geçen yılın 
ikinci yarısındaki İsveç dönem başkanlığında tek fasıl açmıştı.  
Kaynak: AA 
 
AB VE MERCOSUR SERBEST TİCARET GÖRÜŞMELERİNE 
YENİDEN BAŞLANDI 
AB, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile 6 yıl önce dondurma 
kararı aldığı serbest ticaret görüşmelerine yeniden başladı. AB'nin 
Buenos Aires temsilciliği, görüşmelerin ilk turunda iki kuruluş arasında bir 
ortaklık takvimin ele alınacağını duyurdu. MERCOSUR ile müzakere, 
özellikle tarım ve hayvancılık sektörü temsilcilerini kaygılandırıyor. 
Avrupalı üreticiler, Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay gibi ülkelerden 
ithal edilecek ucuz et ürünlerinin fiyatları aşağı çekeceği görüşünü 
savunuyor. Kaynak: DW 

 
AB EKOLOJİK ÜRÜNLER İÇİN YENİ "BİO-LOGO" ŞARTI 
GETİRDİ 

1 Temmuz’dan itibaren AB ülkelerinde satılan 
tüm ekolojik ve bio ürünler için AB standart 
logosu (Resim) getirildi. Bu logo çevre 
konusunda minimum ölçüleri taşıyan tüm 
ürünlerde geçerli olacak. AB gıda firmaları için 

ürünlerinde bu logoyu kullanmak zorunlu. Türkiye’yi de kapsayan 
üçüncü ülkelerden gelen ürünlerde bu logoyu kullanıp kullanmamak ise, 
firmaların tercihine bağlı. Ancak kullanılırsa kontrol gerekiyor. Çevre ve 
bio koşullarına uygun olarak üretilen tüm gıda ürünleri paketlerinde bu 
logoyu taşıyacaklar. Böylece tüketiciler farklı ülkelerin kendi dillerini 
çözüp, gerçekten bio-ürün olup olmadığını anlamaya çalışmak yerine, 
bu logo altındaki ürünü gerçekten bio olduğu güvencesi ile alabilecek. 
Çünkü bu logo ürünlerde asgari ekolojik koşulların uygulandığı 
garantisini veriyor. Bu damgayı taşıyan ürünler ise AB-Ekoloji 
Şartnamesi’ne göre sıkı bir denetimden geçiyorlar. Öncelikle bu 
ürünlerin içeriğinin yüzde 95 oranında bio ürünlerden oluşması 
gerekiyor. Ayrıca bu ürünlerin gen teknolojisi kullanılmadan üretildiği 
garantisini içeriyor. Aynı şekilde türlerin korunması şartlarına uyulduğu 
belirtiliyor. Kimyasal sentetik gübre ve bitki koruma ilaçları 
kullanılmaması da şartlar arasında. Bio-Logo’nun altında önce ülke 
kodu, sonra Öko ve kod numarası yeralıyor. Böylece AB kendi 
toprakları üzerindeki insanlara ve tüketicilere daha güvenilir bio-ürünler 
sunulmasını sağlamaya çalışıyor. Türkiye’nin de AB ile Gıda Güvenliği 
başlığını açmasından sonra Türkiye’den AB’ye gidecek gıda 
ürünlerinde bu şartlara uyması ve ilgili makamlara ürünlerinin gerekli 
kontrollerini yaptırması gerekiyor. Kaynak: Euractiv 
 
AB VE FİLİPİNLER ARASINDA YENİ BİR IŞBİRLİĞİ VE 
ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALANDI 
Avrupa Birliği ve Filipinler arasında yeni bir İşbirliği ve Ortaklık 
Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın müzakere süreci 3 Haziran’da 
tamamlanmıştı, anlaşmanın resmi olarak onay süreci ise bu yıl 
içerisinde gerçekleşecek. Anlaşma metni Brüksel’de AB Komisyonu 
Asya Direktörü James Moran ve Filipinler’in AB nezdindeki büyükelçisi 
Enrique Manalo tarafından paraflandı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı 
Catherine Ashton, bu anlaşmanın iki taraf arasında imzalanan ilk 
kapsamlı anlaşma olduğuna değinerek, iki bölge arasındaki ilişkilerin 
özellikle siyasi alanda, yatırım ve ticaret konularında geliştirilmesinde 
önemli rol oynayacağını belirtti. Filipinler, Güneydoğu Asya Ülkeleri 
Birliği (ASEAN) üyeleri arasından AB ile yakın ikili ilişkiler geliştirmek 
amacıyla İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması imzalayan ikinci ülke olma 
özelliği taşıyor. Benzer bir anlaşma Kasım 2009’da Endonezya ile 
imzalanmıştı. Kaynak: EU Rapid 
 
ECB, BANKALARA 161 MİLYAR DOLAR BORÇ VERECEK 
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa bankalarına üç ay vadede 
131,9 milyar Euro borç verecek. Avrupa Merkez Bankası'nın üç aylık 
yeniden finansman programına 171 banka katıldı. Avrupa Merkez 
Bankası, piyasalara nakit sağlamak ve finansal krizden çıkabilmek için 
geçen yıl ilk kez 12 aylık kredi sağlamıştı. Kaynak: Dünya 
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