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Almanya’dan Vize Konusunda Önemli Karar  

Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi’nde, Türk 

vatandaşları için vizesiz Avrupa yolunda önemli bir 

gelişme yaşandı. 15 Temmuz 2014 tarihinde Sosyal 

Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi’nin, Türk 

vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması 

için Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi’ne verdiği önerge, 

18 Mart 2015 tarihinde Genel Kurul’da yapılan 

oylamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi 

Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hür Demokrat 

Parti'nin de (FDP) desteğiyle kabul edildi. Önergenin 

Eyalet Meclisi’nde kabul edilmesiyle birlikte vize 

uygulamasının kaldırılması tartışmalarının Alman 

Federal Hükümeti’nin gündemine taşınması bekleniyor.  

Kaynak: İktisadi Kalkınma Vakfı 

Bosna'nın AB Yolunun Önü Açıldı 

Siyasi ve ekonomik reformlarla ilgili taahhütlerin 

Bosna-Hersek parlamentosu tarafından onaylanmasının 

ardından Avrupa Birliği dışişleri bakanları, bu ülkeyle 

2008 yılında imzalanan İstikrar ve Ortaklık 

Anlaşması'nın yürürlüğe girmesini kabul etti. Kararda, 

"Sivil topluma danışılarak geliştirilmesi ve uygulanması 

gereken reform gündemi, Kopenhag Kriterleri 

kapsamındaki reformlar ve AB koordinasyon 

mekanizması dahil üzerinde uzlaşılan işlerlik konularını 

kapsamalıdır. Büyüme ve İstihdam Sözleşmesi dahil 

reform gündeminin uygulanmasında sağlanacak anlamlı 

ilerleme, üyelik başvurusunun AB tarafından (olumlu) 

değerlendirilmesi için zorunludur" ifadesi kullanıldı. Al 

Jazeera'ya konuşan Bosna-Hersek Üçlü 

Cumhurbaşkanlığı Konseyi Sırp üyesi Mladen İvaniç, 

ülkesinin bir buçuk yıl içerisinde AB'ye 'resmi aday 

statüsü' için başvuru yapabileceğini düşündüğünü 

söyledi. Almanya ve İngiltere, Bosna Hersek'in AB 

sürecine ivme kazandırmak için geçen yıl bir plan 

hazırlamış ve bu kapsamda Bosnalı liderlerden 

kurumsal, siyasi ve ekonomik reformlar için yazılı 

taahhütte bulunmalarını ve reform programı sunmalarını 

istemişlerdi. Bunun karşılığında AB'nin de Bosna 

Hersek için katılım öncesi mali fonları serbest 

bırakması, İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'nı onaylaması 

öngörülmüştü. Bosna Hersek Federasyonu'nu oluşturan 

iki özerk yapıdan bir olan Sırp Cumhuriyeti'nin birçok 

reformu engellemesi nedeniyle AB üyelik sürecinde 

komşularının gerisinde kalan Bosna Hersek, üyelik 

başvurusunun kabul edilmesiyle AB'den aday ülke 

statüsü elde ederek katılım müzakerelerine başlamayı 

hedefliyor. 

Kaynak: Al Jazeera Türk 

AB Liderleri 'Enerji Birliği'ni Onayladı 

Avrupa Birliği liderleri, üye ülkeler arasında bir ortak 

enerji pazarı ve daha iyi enerji bağlantıları 

oluşturulmasını, üçüncü ülkelerle yapılan enerji 

anlaşmalarına daha fazla şeffaflık getirmeyi öngören 

'Enerji Birliği' planını onayladı. AB Konseyi Başkanı 

Donald Tusk, 'Tüm liderler, tedarikçilerin [baskın] 

pozisyonlarını, AB hukukunu ihlal ederek enerji 

güvenliğimizi azaltmak için istismar istismar etmesinin 

önüne geçmek amacıyla, doğalgaz piyasasındaki 

şeffaflığı güçlendirme konusunda anlaşmaya varmıştır' 

dedi. Avrupa Birliği'nin enerji ihtiyacının yaklaşık üçte 

birini karşılayan Rusya, üye ülkelerle ayrı ayrı 

anlaşmalar imzalıyor ve bu anlaşmalardaki gizlilik, 

AB'nin pazarlık gücünü düşürüyor. AB aynı zamanda  

üye ülkeler arasında yeni doğalgaz bağlantıları 

oluşturulacak projelere de hız vermek istiyor. Avrupa 

Komisyonu'nun geçtiğimiz ay sunduğu planlar 

çerçevesinde, Türkiye ve Azerbaycan gibi üçüncü 

ülkelerle işbirliğinin de güçlendirilmesi planlanıyor.  

Kaynak: Euractiv   


