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BÜAB AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ 

Sayı: 46 17-23 Mayıs 2021 

 

Derleyenler: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS, Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

1. AB’DEN KARABAĞ SAVAŞINDA ZARAR GÖREN SİVİLLERE YARDIM 

Avrupa Komisyonu, Karabağ savaşında zarar gören sivillere 10 milyon avro yardımda 

bulunacağını açıkladı. Yardımın yerinden edilenlere, geri dönenlere ve çatışmalardan en çok 

etkilenen kişilere verilmesi planlanıyor. Avrupa Komisyonu aynı zamanda psikososyal destek, 

acil durum eğitimi ve mayın temizliği konularında da yardımda bulunacağını açıkladı. 

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Oliver Varhelyi, barışın 

tesis edilmesi ve uzun vadede sosyoekonomik durumun iyileştirilmesi için destek ve yardımlara 

devam edeceklerini açıkladı. 

Avrupa Komisyonu, 17 Mayıs 2021 

European Commission, (17.05.2021) “Nagorno Karabakh conflict: EU allocates additional €10 

million to support those affected”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2462  

 

2. AB VE ABD GÜMRÜK VERGİLERİ KONUSUNDA HEMFİKİR 

Avrupa Komisyonu Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, ABD Ticaret Temsilcisi 

Katherine Tai ve ABD Ticaret Bakanı Gina M. Raimondo arasında gerçekleştirilen çevrimiçi 

toplantı sonrasında, AB ve ABD arasındaki ilişkileri uzun süredir meşgul eden gümrük vergileri 

sorununun çözümü konusunda bir adım atıldı.  

Transatlantik ilişkileri yeniden güçlendirme çabasıyla yapılan görüşmelerde, Avrupa Birliği 

ve ABD’nin çelik ve alüminyum gibi metallere uygulanan gümrük vergisine bağlı olarak 

yaşanan anlaşmazlıklardan kaçınmanın önemi vurgulandı. Görüşme sonrasında, tarafların 

müttefik ve ortak olduklarının üzerinde özellikle durulurken; AB ve ABD’nin, uluslararası 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2462
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piyasayı baskılayarak tekelleşme amacı güden Çin gibi aktörlere karşı benzer güvenlik 

endişelerine ve çıkarlarına sahip oldukları ifade edildi.  

Görüşme sonrasında yayınlanan sonuç metninde tarafların ortak endişelerinin giderilmesi 

ve metal ticaretine bağlı endüstrilerin korunması için yapıcı bir ortam sağlama konusunda 

hemfikir olduğu belirtildi.  

Avrupa Komisyonu, 17 Mayıs 2021  

European Commission, (17.05.2021) “Joint European Union – United States statement on 

addressing global steel and aluminum excess capacity”. Erişim adresi: 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2271 

 

3. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN “MAVİ KART” KARARI 

Avrupa Birliği, nitelikli göçmenlere sağlanan Mavi Kart’ın asgari ön koşullarını yeniden 

değerlendirmeye aldı. 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmede Mavi Kart 

koşullarını değiştirmek üzere Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından hazırlanan taslak 

ele alındı. Avrupa Komisyonunun toplantısının ardından, mevcut çalışma ve oturma izni 

düzenlemelerinde aranan asgari maaş ve sözleşme süresi gibi koşulların kolaylaştırılması 

konusunda fikir birliğine varıldı. 

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı 

Margaritis Schinas, “Bugün varılan anlaşma, Avrupa Birliği’nin nitelikli işgücü ihtiyacına 

katılımı kolaylaştıracak ve bu soruna modern ve hedefe odaklı bir göç tasarısıyla cevap 

verilmesini sağlayacaktır. Avrupa Birliği’nin göç ajandasında önemli bir yer tutan bu konuda 

varılan fikir birliği, Avrupa Birliği’nin gelecekte ortak bir göç sisteminde anlaşmaya 

varabileceğinin de göstergesidir.” dedi.  

Mavi Kart koşullarının revize edilmesi Yeni Göç ve Sığınma Paktı’nın ana hedeflerinden 

biri olarak Avrupa Komisyonunun ajandasında yer alıyordu.  

Avrupa Komisyonu, 17 Mayıs 2021  

European Commission, (17.05.2021) “EU Blue Card: Commission welcomes political 

agreement on new rules for highly skilled migrant workers”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2522 

 

4. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN İSPANYA’YA DAYANIŞMA MESAJI  

17 Mayıs Pazartesi günü yaklaşık 8000 göçmenin İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı 

Ceuta’ya ayak basmasının ardından, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’den, 

Avrupa Birliği Zirvesi Başkanı Charles Michel’den ve AB İçişleri Komiseri Ylva 

Johansson’dan İspanya’ya destek mesajları geldi.  

Avrupa Birliği’nin İspanya ile dayanışma içinde olduğunu belirten Ursula von der Leyen, 

Birliğin ortak bir göç yönetim sistemine ihtiyacı olduğunu ve bunun ancak Yeni Göç Paktı ile 

başarılabileceğini ifade ederken; Charles Michel, Avrupa Birliği’nin İspanya’yı desteklediğini 

belirtti. Michel sosyal medyadan yayınladığı destek mesajında, İspanya’nın sınırlarının Avrupa 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2271
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2522
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Birliği’nin sınırları olduğunu ve Fas ile kurulacak ilişkilerin iş birliğini, güveni ve ortak 

taahhütleri temel alması gerektiğini beyan etti. Ylva Johansson da, Charles Michel gibi, 

İspanya’nın sınırlarının Avrupa Birliği’nin sınırları olduğunu ve Fas’ın AB ile tesis ettiği 

ilişkilerde taahhütlerine uyması gerektiğini belirterek, AB’de kalma hakkı olmayan 

göçmenlerin düzenli ve etkili bir şekilde geri gönderileceğini söyledi.  

Le Monde, 18 Mayıs 2021 

EUobserver, 19 Mayıs 2021 

Le Monde, (18.05.2021) “Ceuta : la moitié des 8 000 migrants entrés dans l’enclave lundi a été 

expulsée par Madrid”. Erişim Adresi: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/18/plus-

de-5-000-migrants-ont-atteint-l-enclave-espagnole-de-ceuta-en-une-

journee_6080526_3212.html  

Nikolaj Nielsen, (19.05.2021) “EU defends Spain, after thousands enter Ceuta enclave”, 

EUobserver. Erişim Adresi: https://euobserver.com/migration/151886 

 

5. AVRUPA KOMİSYONU EMEKLİLİK YAŞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği genelinde emeklilik yaşının yükseltileceği yönündeki 

haberlerin doğru olmadığı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı. 

Avrupa Parlamentosu üyesi Marc Botenga’nın Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik 

Çalışmalar Enstitüsü web sitesinde yer alan bir raporu referans göstererek kullandığı ifadeler 

bu açıklamanın sebebini oluşturuyor. Botenga, katıldığı bir televizyon programında, söz konusu 

rapordaki uzun vadeli tahminlerden birer “yasal düzenleme” gibi bahsederek emeklilik yaşının 

70 ve üzerine çıkarılacağını iddia etmiş ve AB’yi sosyal hakları gerileten bir örgüt olarak 

nitelendirmişti. 

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, raporda geleceğe yönelik çeşitli olasılıkların 

değerlendirilerek ekonomik ve bütçesel eğilimlerin yansıtıldığı ifade edildi. 

20 Minutes, 18 Mayıs 2021 

La Chaine Info, 18 Mayıs 2021 

Public Sénat, 15 Mayıs 2021 

INSEE, 9 Mayıs 2021 

Alexis Orsini, (18.05.2021) "Non, l'Union européenne ne préconise pas de repousser l’âge de 

la retraite à 67 ans ou plus”, 20 Minutes. Erişim adresi: 

https://www.20minutes.fr/societe/3043443-20210518-non-union-europeenne-preconise-

repousser-age-retraite-67-ans-plus  

Thomas Deszpot, (18.05.2021) “La Commission européenne préconise-t-elle réellement de 

fixer la retraite à 70 ans ?”, La Chaine Info. Erişim adresi: https://www.lci.fr/societe/la-

commission-europeenne-preconise-t-elle-reellement-de-fixer-la-retraite-a-70-ans-

2186298.html  

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/18/plus-de-5-000-migrants-ont-atteint-l-enclave-espagnole-de-ceuta-en-une-journee_6080526_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/18/plus-de-5-000-migrants-ont-atteint-l-enclave-espagnole-de-ceuta-en-une-journee_6080526_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/18/plus-de-5-000-migrants-ont-atteint-l-enclave-espagnole-de-ceuta-en-une-journee_6080526_3212.html
https://euobserver.com/migration/151886
https://www.20minutes.fr/societe/3043443-20210518-non-union-europeenne-preconise-repousser-age-retraite-67-ans-plus
https://www.20minutes.fr/societe/3043443-20210518-non-union-europeenne-preconise-repousser-age-retraite-67-ans-plus
https://www.lci.fr/societe/la-commission-europeenne-preconise-t-elle-reellement-de-fixer-la-retraite-a-70-ans-2186298.html
https://www.lci.fr/societe/la-commission-europeenne-preconise-t-elle-reellement-de-fixer-la-retraite-a-70-ans-2186298.html
https://www.lci.fr/societe/la-commission-europeenne-preconise-t-elle-reellement-de-fixer-la-retraite-a-70-ans-2186298.html
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Marie Brémeau, (15.05.2021.)  “La Commission européenne propose de porter l’âge du départ 

à la retraite à 70 ans avertit Marc Botenga”, Public Sénat. Erişim adresi: 

https://www.publicsenat.fr/article/politique/la-commission-europeenne-propose-de-porter-l-

age-du-depart-a-la-retraite-a-70-ans  

INSEE, (09.05.2021) "Projections de la population active à l'horizon 2070”, Erişim adresi: 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2845558  

 

6. AVRUPA PARLAMENTOSU YENİ ERASMUS + PROGRAMINI ONAYLADI 

Avrupa Parlamentosu 18 Mayıs tarihli oturumunda, Erasmus + Programına daha fazla bütçe 

ayrılmasına karar verdi. Yeni program 2021-2027 yıllarını kapsayacak ve 26 milyar avro 

bütçeye sahip olacak. Yeni program, 2014-2020 yıllarını kapsayan Erasmus+ programından 

farklı olarak gençlik dernekleri ve spor kulüpleri gibi küçük ölçekli ortaklıkları finanse etmeyi 

ve daha fazla kişinin programa katılımını teşvik etmeyi hedefliyor. Ayrıca Parlamento, yeni 

programın AB Yeşil Anlaşmasına uygun olarak daha çevreci bir yapıya sahip olması için 

katılımcıların iklim dostu ulaşım araçlarını kullanmasını da teşvik edecek. 

Kültür ve Eğitim Komitesi Başkanı Sabine Verheyen, AB için Erasmus Programının bir 

başarı öyküsü olduğunu ve Avrupalı kimliğinin inşasında önemli rol oynadığını açıkladı. 

Avrupa Parlamentosu, 18 Mayıs 2021  

Schengen News, 19 Mayıs 2021 

European Parliament News, (18.05.2021) “MEPs approve new, more inclusive Erasmus+ 

programme”. Erişim adresi: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20210517IPR04109/meps-approve-new-more-inclusive-erasmus-programme  

Schengen News, (19.05.2021) “MEPs Approve Erasmus+ Programme for Disabled People, 

Low-Income Individuals & Immigrants”. https://www.schengenvisainfo.com/news/meps-

approve-erasmus-programme-for-disabled-people-low-income-individuals-immigrants/  

 

7. AB YETKİLİLERİ BATI BALKAN ÜLKELERİNİN LİDERLERİYLE 

BULUŞTU 

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB 

Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Oliver Varhelyi, 18 Mayıs Salı 

günü Batı Balkan ülkeleri liderleriyle Brüksel’de bir araya geldi. Varhelyi görüşmede, Batı 

Balkanlar’ın AB ile entegrasyonunun hızlandırılması sürecinde ekonominin önemine vurgu 

yaparak taraflar arasındaki ekonomik eşitsizliğin giderilebilmesi için yatırımların 

hızlandırılması çağrısında bulundu.  

Toplantı sonrasında Karadağ’ın AB üyeliğiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Varhelyi, 

Ağustos 2020 seçimleri sonrası göreve başlayan yeni hükümetin hukuk reformlarını başarılı 

bulduğunu ve bu reformların bir an önce hayata geçirilmesini temenni ettiğini açıkladı. 

Avrupa Komisyonu, 18 Mayıs 2021 

 European Western Balkans, 19 Mayıs 2021  

https://www.publicsenat.fr/article/politique/la-commission-europeenne-propose-de-porter-l-age-du-depart-a-la-retraite-a-70-ans
https://www.publicsenat.fr/article/politique/la-commission-europeenne-propose-de-porter-l-age-du-depart-a-la-retraite-a-70-ans
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2845558
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04109/meps-approve-new-more-inclusive-erasmus-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04109/meps-approve-new-more-inclusive-erasmus-programme
https://www.schengenvisainfo.com/news/meps-approve-erasmus-programme-for-disabled-people-low-income-individuals-immigrants/
https://www.schengenvisainfo.com/news/meps-approve-erasmus-programme-for-disabled-people-low-income-individuals-immigrants/
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European Commission, (18.05.2021) “Speech by Commissioner Oliver Varhelyi at the EP 

plenary debate “2019-2020 Progress reports on Montenegro”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/varhelyi/announcements/speech-

commissioner-oliver-varhelyi-ep-plenary-debate-2019-2020-progress-reports-montenegro_en  

European Western Balkans, (19.05.2021) “Borrell with WB leaders: EU Integration is a key 

goal and interest”. Erişim adresi: https://europeanwesternbalkans.com/2021/05/19/borrell-

with-wb-leaders-eu-integration-is-a-key-goal-and-interest/  

 

8. SCHINAS: HİÇ KİMSE AB’YE GÖZDAĞI VEREMEZ 

Fas'tan Ceuta ve Melilla'ya kısa süre içinde binlerce sığınmacının gelmesi nedeniyle Rabat 

ve Madrid arasında büyük bir diplomatik kriz yaşandı. İspanya Dışişleri Bakanı Arancha 

Gonzalez Laya, Fas'ın Madrid Büyükelçisi’ne “sınır kontrollerinin iki ülke arasında paylaşılan 

bir sorumluluk olduğunu ve bu şekilde kalması gerektiğini” hatırlattı. İspanyol Başbakanı Pedro 

Sanchez de Ceuta’da ve sınır bölgelerinde düzeni “yeniden” ve “en hızlı şekilde” 

sağlayacaklarını belirtmişti. 

Madrid, konuyla ilgili olarak Brüksel’den de destek görüyor. Avrupa Komisyonu üyesi 

Ylva Johansson, Fas yönetimini “düzensiz göç hareketlerini” engellemeye davet etti. 

Komisyon’un Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın “Hiç kimse AB’ye gözdağı veremez 

veya şantaj yapamaz. Ceuta Avrupa’dır, bu sınır Avrupa sınırıdır ve orada olan Madrid’in değil 

tüm [Avrupa’nın] sorunudur” şeklindeki ifadeleri de İspanya’yı açık bir şekilde destekler 

nitelikte. 

İspanya İçişleri Bakanlığı, 4000 civarında sığınmacının Fas’a iade edildiğini duyurdu. 

The Guardian, 19 Mayıs 2021 

France 24, 19 Mayıs 2021 

The Guardian, (19.05.2021) “Ashifa Kassam, “Spain accused of summary deportations as 

thousands sent back to Morocco”. Erişim adresi: 

https://www.theguardian.com/world/2021/may/19/spain-accused-of-summary-deportations-

as-thousands-sent-back-to-morocco  

France 24,  (19.05.2021) “Madrid hausse le ton contre le Maroc après l'arrivée de milliers de 

migrants à Ceuta”. Erişim adresi: https://www.france24.com/fr/europe/20210519-madrid-

hausse-le-ton-contre-le-maroc-apr%C3%A8s-l-arriv%C3%A9e-de-milliers-de-migrants-

%C3%A0-ceuta  

 

9. AVRUPA PARLAMENTOSUNDAN TÜRKİYE KARARI 

Avrupa Parlamentosu 20 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirdiği oturumunda Türkiye ile 

tam üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını “480 evet, 64 hayır, 150 çekimser” oyla kabul 

etti. Tavsiye niteliğinde olan karara “Bozkurtlar olarak adlandırılan ülkücü harekete ait 

derneklerin yasaklanması” ve “Parlamento’nun 15 Nisan 2015 tarihli sözde “soykırım” 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/varhelyi/announcements/speech-commissioner-oliver-varhelyi-ep-plenary-debate-2019-2020-progress-reports-montenegro_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/varhelyi/announcements/speech-commissioner-oliver-varhelyi-ep-plenary-debate-2019-2020-progress-reports-montenegro_en
https://europeanwesternbalkans.com/2021/05/19/borrell-with-wb-leaders-eu-integration-is-a-key-goal-and-interest/
https://europeanwesternbalkans.com/2021/05/19/borrell-with-wb-leaders-eu-integration-is-a-key-goal-and-interest/
https://www.theguardian.com/world/2021/may/19/spain-accused-of-summary-deportations-as-thousands-sent-back-to-morocco
https://www.theguardian.com/world/2021/may/19/spain-accused-of-summary-deportations-as-thousands-sent-back-to-morocco
https://www.france24.com/fr/europe/20210519-madrid-hausse-le-ton-contre-le-maroc-apr%C3%A8s-l-arriv%C3%A9e-de-milliers-de-migrants-%C3%A0-ceuta
https://www.france24.com/fr/europe/20210519-madrid-hausse-le-ton-contre-le-maroc-apr%C3%A8s-l-arriv%C3%A9e-de-milliers-de-migrants-%C3%A0-ceuta
https://www.france24.com/fr/europe/20210519-madrid-hausse-le-ton-contre-le-maroc-apr%C3%A8s-l-arriv%C3%A9e-de-milliers-de-migrants-%C3%A0-ceuta
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karanının tanınması” maddeleri de eklendi. Parlamento üyeleri tutuklanan gazetecilerin, 

avukatların ve akademisyenlerin serbest bırakılması çağrısında da bulundu. Ayrıca Parlamento 

üyeleri, Türkiye’nin Kıbrıs, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya’daki eylemlerinden endişe 

duyduklarını açıkladı. Parlamento tarafından kabul edilen raporda, göç ve güvenlik konularında 

Türkiye ile iş birliğine devam edilmesi gerektiği ifade edilirken, bunun bir pazarlık unsuru 

olarak kullanılmasının kabul edilemeyeceği de vurgulandı. 

Avrupa Parlamentosu’nun 2019-2020 Yılı Türkiye Raporu’nu kabul etmesiyle, Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan da yazılı açıklama geldi. Açıklamada, raporun tek taraflı 

ve nesnellikten uzak olduğu, Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve sözde Ermeni soykırımı 

konularında alınan kararların yanlı olduğu ve kabul edilemeyeceği vurgulandı.  

Avrupa Parlamentosu, 19 Mayıs 2021  

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 19 Mayıs 2021  

EURACTIV, 20 Mayıs 2021 

European Parliament, (19.05.2021) “EU-Turkey relations are at a historic low point, say 

MEPs”. Erişim Adresi: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20210517IPR04118/eu-turkey-relations-are-at-a-historic-low-point-say-meps 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, (19.05.2021) “No: 192, 19 Mayıs 2021, Avrupa 

Parlamentosu’nun 2019-2020 Türkiye Raporu Hk.”. Erişim adresi: 

https://www.mfa.gov.tr/no_-192_-avrupa-parlamentosu-nun-2019-2020-turkiye-raporu-

hk.tr.mfa  

Sarantis Michalopoulos, (20.05.2021) “EU parliament calls for the suspension of Turkey’s EU 

talks”, EURACTIV. Erişim Adresi: https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/eu-

parliament-calls-for-the-suspension-of-turkeys-eu-talks/ 

 

10. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE “DİJİTAL COVID SERTİFİKASI” UZLAŞMASI  

Avrupa Parlamentosu, “AB Dijital COVID Sertifikası” konusunda bir uzlaşmaya 

varıldığını duyurdu. 20 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen toplantıda varılan sonucu 

memnuniyetle karşıladığını ifade eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu 

sayede Komisyonun AB Dijital COVID Sertifikası’nı yazdan önce hazır ve çalışır hale getirme 

vaadini gerçekleştirdiğini belirtti. Sertifikanın ücretsiz ve herkes tarafından ulaşılabilir 

olacağının altını çizen von der Leyen açıklamasında, tüm AB vatandaşlarının serbest dolaşım 

hakkına sahip olduğunu ve AB’nin vatandaşlarının temel haklarına saygılı olduğunu özellikle 

vurguladı.  

Başkan Yardımcıları Vera Jourová ve Margaritis Schinas, Komisyon Üyeleri Thierry 

Breton, Stella Kyriakides ve AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve Komiser Didier Reynders 

tarafından yürütülen müzakereler sonucunda hazırlanan AB Dijital COVID Sertifikası’nın daha 

önce planlandığı üzere, Haziran ayı sonunda uygulamaya konması öngörülüyor.  

Avrupa Komisyonu, 20 Mayıs 2021  

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04118/eu-turkey-relations-are-at-a-historic-low-point-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04118/eu-turkey-relations-are-at-a-historic-low-point-say-meps
https://www.mfa.gov.tr/no_-192_-avrupa-parlamentosu-nun-2019-2020-turkiye-raporu-hk.tr.mfa
https://www.mfa.gov.tr/no_-192_-avrupa-parlamentosu-nun-2019-2020-turkiye-raporu-hk.tr.mfa
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/eu-parliament-calls-for-the-suspension-of-turkeys-eu-talks/
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/eu-parliament-calls-for-the-suspension-of-turkeys-eu-talks/
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European Commission, (20.05.2021) “EU Digital COVID Certificate: European Parliament 

and Council reach agreement on Commission proposal”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2593 

 

11. AB, TUNUS VE LİBYA İLE “GÖÇLE MÜCADELE” KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ 

ARAYIŞINDA 

Avrupa Komisyonu üyesi Ylva Johansson, düzensiz göç hareketlerinin kontrolüne ilişkin 

işbirliği olanaklarını görüşmek amacıyla İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile birlikte 

Tunus’ta temaslarda bulunacak. Bu bağlamda varılacak bir anlaşma çerçevesinde Tunus'a 

ekonomik destek verilmesi planlanıyor. Johansson, benzer görüşmelerin Libya ile de 

sürdürüldüğünü belirtti. 

Avrupa Birliği’nin gündeminde yaz sezonu için bir “gönüllü yardım ağı” kurulması da yer 

alıyor. Bu ağ sayesinde AB üye devletleri sığınmacı “sorunuyla” mücadelede işbirliği içerisinde 

olmaları sağlanacak. Johansson, AB topraklarına ulaşan sığınmacıların üye devletler arasında 

paylaşımını sağlayacak bir anlaşmayla “kalıcı” bir çözüm sağlanması gerektiğine de dikkat 

çekti. 

La Croix, 20 Mayıs 2021 

Reuters, 20 Mayıs 2021 

La Croix,  (20.05.2021) “Migrants : l’Union européenne souhaite signer un accord avec la 

Tunisie”. Erişim adresi: https://www.la-croix.com/Monde/Migrants-lUnion-europeenne-

souhaite-signer-accord-Tunisie-2021-05-20-1201156772  

Reuters, (20.05.2021) “EU working on ways to ease Italy's migrant burden - paper”. Erişim 

adresi: https://www.reuters.com/article/italy-migrants-eu/update-1-eu-working-on-ways-to-

ease-italys-migrant-burden-paper-idUSL5N2N70TS?edition-redirect=in  

 

12. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN YATIRIM BANKALARINA KARTEL YAPTIRIMI 

AB Komisyonu’nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager tarafından yapılan 

açıklamada, Avrupa Birliği sınırları içerisinde faaliyet gösteren altı yatırım bankasının AB 

rekabet kurallarına aykırı davranışlarda bulunduğu belirtildi. Bank of America, Natixis, 

Nomura, RBS, UBS, WestLB ve UniCredit’in devlet tahvili piyasalarında kartel oluşturduğu 

belirtilen açıklamada, bu yatırım bankalarının çeşitli ihalelerden önce iletişime geçerek, 

tahvillerin fiyatı ve miktarı gibi hassas ticari verileri paylaştıkları ve ortak strateji belirledikleri 

ifade edildi.  

Yatırım bankalarının bu faaliyetleri sonrasında, UBS’in 172 milyon 378 bin avro, 

Nomura’nın 129 milyon 573 bin avro ve UniCredit’in 69 milyon 442 bin avro para cezasına 

çarptırıldığı açıklandı.  

The Economic Times, 21 Mayıs 2021 

The Economic Times, (21.05.2021) “EU fines UBS, Nomura, UniCredit $452 million over 

bond cartel”. Erişim Adresi:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2593
https://www.la-croix.com/Monde/Migrants-lUnion-europeenne-souhaite-signer-accord-Tunisie-2021-05-20-1201156772
https://www.la-croix.com/Monde/Migrants-lUnion-europeenne-souhaite-signer-accord-Tunisie-2021-05-20-1201156772
https://www.reuters.com/article/italy-migrants-eu/update-1-eu-working-on-ways-to-ease-italys-migrant-burden-paper-idUSL5N2N70TS?edition-redirect=in
https://www.reuters.com/article/italy-migrants-eu/update-1-eu-working-on-ways-to-ease-italys-migrant-burden-paper-idUSL5N2N70TS?edition-redirect=in
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https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/eu-fines-ubs-nomura-

unicredit-452-million-over-bond-cartel/articleshow/82820218.cms 

 

13. AVRUPA KOMİSYONU ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN KÜRESEL 

SAĞLIK ZİRVESİ BAŞLADI 

Küresel Sağlık Zirvesi, G20 İtalya Dönem Başkanlığı ve Avrupa Komisyonu öncülüğünde 

21 Mayıs Roma’da gerçekleştirildi. Zirve’nin ana gündem maddeleri arasında koronavirüs 

salgını ile mücadele kapsamında toplanan bağış, kurumsal iş birlikleri, Dünya Sağlık 

Örgütünün de aralarında olduğu çeşitli uluslararası örgütlerin sağlık alanındaki girişimleri yer 

aldı. 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Zirve’de, sağlık alanındaki ilerleme 

çabaları ve gelecekteki krizlerle dayanışma ruhu içinde başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi 

hakkında görüşmelerin gerçekleştirileceğini söyledi. 

Zirve uluslararası sağlık yardımı konusundaki eksikliklerin giderilmesini hedefleyen bir 

“Roma Bildirgesi”nin kabulü ile sona erdi. 

Avrupa Komisyonu, 21 Mayıs 2021 

Avrupa Komisyonu, 21 Mayıs 2021  

La Croix, 21 Mayıs 2021  

European Commission, (21.05.2021) “Global Health Summit”. Erişim adresi: https://global-

health-summit.europa.eu/index_en  

European Commission, (21.05.2021) “Rome Declaration”. Erişim adresi: https://global-health-

summit.europa.eu/rome-declaration_en 

La Croix, (21.05.2021) “Sommet mondial sur la santé : une nouvelle impulsion pour gérer la 

pandémie de Covid ?”. Erişim adresi: https://www.la-croix.com/Monde/Sommet-mondial-

sante-nouvelle-impulsion-gerer-pandemie-Covid-2021-05-21-1201156935 

 

14. OLIVER VARHELYI KUZEY MAKEDONYA VE BULGARİSTAN 

YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ 

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Oliver Varhelyi ve 

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, AB’nin genişleme sorunlarını görüşmek üzere 

Kuzey Makedonya ve Bulgaristan yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmeden sonra Bulgaristan 

Dış İşleri Bakanı Svetlan Stoev, Kuzey Makedonya ile diyaloğa hazır olduklarını, 

Bulgaristan’ın konu ile ilgili tutumunda değişiklik olmadığını ancak 2017 tarihli İyi Komşuluk 

Anlaşması’nın şartlarının Kuzey Makedonya tarafından garanti edilmesi gerektiği 

açıklamasında bulundu. 

Oliver Varhelyi, Bulgaristan’ın AB’nin Batı Balkanlar politikasının gelişiminde önde gelen 

üye devlet olduğunu vurgulayarak, taraflar arasında iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için 

İlk Hükümetlerarası Konferans’ın en kısa sürede hayata geçirilmesini beklediklerini açıkladı. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/eu-fines-ubs-nomura-unicredit-452-million-over-bond-cartel/articleshow/82820218.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/eu-fines-ubs-nomura-unicredit-452-million-over-bond-cartel/articleshow/82820218.cms
https://global-health-summit.europa.eu/index_en
https://global-health-summit.europa.eu/index_en
https://global-health-summit.europa.eu/rome-declaration_en
https://global-health-summit.europa.eu/rome-declaration_en
https://www.la-croix.com/Monde/Sommet-mondial-sante-nouvelle-impulsion-gerer-pandemie-Covid-2021-05-21-1201156935
https://www.la-croix.com/Monde/Sommet-mondial-sante-nouvelle-impulsion-gerer-pandemie-Covid-2021-05-21-1201156935
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Radio Bulgaria, 21 Mayıs 2021 

 European Western Balkans, 21 Mayıs 2021  

Avrupa Komisyonu, 21 Mayıs 2021  

Radio Bulgaria, (21.5.2021) “No change in Bulgaria’s position on North Macedonia”. Erişim 

adresi:  https://bnr.bg/en/post/101471062/no-change-in-bulgaria-s-position-on-north-

macedonia  

European Western Balkans, (21.5.2021) “Várhelyi and Silva travel to Sofia and Skopje in an 

attempt to break the deadlock”. Erişim adresi: 

https://europeanwesternbalkans.com/2021/05/21/varhelyi-and-silva-travel-to-sofia-and-

skopje-in-an-attempt-to-break-the-deadlock 

European Commission, (21.5.2021) “Remarks by Commissioner Várhelyi during a visit in 

Sofia together with Portuguese Foreign Minister Augusto Santos Silva and Bulgarian Foreign 

Minister Svetlan Stoev”. Erişim adresi: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-

2024/varhelyi/announcements/remarks-commissioner-varhelyi-during-visit-sofia-together-

portuguese-foreign-minister-augusto-santos_en  

 

15. AB, İSRAİL-HAMAS ATEŞKESİNİ OLUMLU KARŞILADI 

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ve 

Hamas arasında çatışmaları sona erdiren ateşkes ile ilgili açıklamalarda bulundu. Borrell, 

çatışmaların sonlandırılması için arabuluculuk yapan Mısır, Katar, Birleşmiş Milletler ve 

ABD’ye teşekkür ederek, hayatını kaybedenler için üzüntü duyduklarını açıkladı. Ayrıca 

Borell, AB’nin uzun süreli barışın tesisi için daha önce de olduğu gibi iki devletli çözüm planını 

desteklediğini açıkladı. 

Avrupa Dış Eylem Servisi, 21 Mayıs 2021  

European Union External Action, (21.05.2021) “Israel/Palestine: Statement by the High 

Representative Josep Borrell on the ceasefire”. Erişim adresi: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/98821/israelpalestine-statement-

high-representative-josep-borrell-ceasefire_en  

https://bnr.bg/en/post/101471062/no-change-in-bulgaria-s-position-on-north-macedonia
https://bnr.bg/en/post/101471062/no-change-in-bulgaria-s-position-on-north-macedonia
https://europeanwesternbalkans.com/2021/05/21/varhelyi-and-silva-travel-to-sofia-and-skopje-in-an-attempt-to-break-the-deadlock
https://europeanwesternbalkans.com/2021/05/21/varhelyi-and-silva-travel-to-sofia-and-skopje-in-an-attempt-to-break-the-deadlock
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/varhelyi/announcements/remarks-commissioner-varhelyi-during-visit-sofia-together-portuguese-foreign-minister-augusto-santos_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/varhelyi/announcements/remarks-commissioner-varhelyi-during-visit-sofia-together-portuguese-foreign-minister-augusto-santos_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/varhelyi/announcements/remarks-commissioner-varhelyi-during-visit-sofia-together-portuguese-foreign-minister-augusto-santos_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/98821/israelpalestine-statement-high-representative-josep-borrell-ceasefire_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/98821/israelpalestine-statement-high-representative-josep-borrell-ceasefire_en

