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BÜAB AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ 

Sayı: 63  13-19 Eylül 2021 

 

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

 

1. AB’DEN IRAK GENEL SEÇİMLERİNE DESTEK 

Avrupa Birliği, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun (IHEC) talebi üzerine, 10 

Ekim 2021’de yapılması planlanan yasama seçimlerini takip edebilmek için bir Seçim Gözlem 

Misyonu göndermeye karar verdi. Irak’ın demokratik gelişimini desteklemeye istekli 

olduklarına dikkat çeken AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep 

Borrell, “Gözlem misyonumuz, AB ile Irak halkı arasındaki dayanışmanın, desteğin ve Irak ile 

kurulan sağlam ortaklığımızın açık bir ifadesidir” ifadelerini kullandı. 

Avrupa Dış Eylem Servisi, 13 Eylül 2021 

European External Action Service, (13.09.2021) “Iraq: European Union deploys Observation 

Mission for parliamentary elections”. Erişim adresi: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104012/iraq-european-union-

deploys-observation-mission-parliamentary-elections_en  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

2. AVRUPA SAYIŞTAYINDAN “GERİ GÖNDERME” AÇIKLAMASI 

Avrupa Sayıştayı, Avrupa Birliği’nin “geri gönderme” uygulamalarıyla ilgili özel bir rapor 

yayımladı. Raporda Avrupa Birliği’nin, göçü Birlik toprakları dışında durdurma amacıyla 

üçüncü ülkelerle imzaladığı geri kabul anlaşmalarının işlevlerini yerine getirmediği ifade edildi.  

2015-2020 yılları arasında imzalanan geri kabul anlaşmalarının yeterli olmadığına dikkat 

çeken Sayıştay, ilgili anlaşmaların üçüncü ülkeleri şartları yerine getirmeye zorlayacak şekilde 

hazırlanmadığının da altını çizdi. Raporla ilgili bir açıklama yapan Avrupa Sayıştayı Üyesi Leo 

Brincat, etkili ve iyi yönetilen geri kabul politikasının iyi bir göç yönetiminin parçası olduğunu 

belirtirken; raporun, AB’nin Yeni Göç ve Sığınma Paktı’na kaynaklık etmesini umduklarını 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104012/iraq-european-union-deploys-observation-mission-parliamentary-elections_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104012/iraq-european-union-deploys-observation-mission-parliamentary-elections_en
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söyledi. AB’nin mevcut geri kabul politikasının umulanın aksine oldukça verimsiz olduğuna 

dikkat çeken Brincat, bu durumun yasadışı göçü caydırmak yerine teşvik ettiğini dile getirdi.  

Avrupa Sayıştayı, 13 Eylül 2021 

European Court of Auditors, (13.09.2021) “Inefficiencies in cooperation with non-EU countries 

in returning irregular migrants”. Erişim adresi: 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=15697  

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

3. PLENKOVİĆ: HIRVATİSTAN AVROYA GEÇİŞ İÇİN HAZIR 

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenković Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hırvatistan’ın 

1 Ocak 2023’te avroya geçiş için hazır olacağını belirtti. Hırvatistan’ın avro birliğine katılması 

için Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası’nın tam destek verdiğine dikkat çeken 

Plenković, “Kur mekanizmasına girerek üstlendiğimiz tüm taahhütleri zamanında yerine 

getireceğimize inanıyoruz” dedi. Avroya geçiş ile kur maliyetlerinin azalacağını, faiz 

oranlarının düşeceğini ve yabancı yatırımın artacağını düşünen Plenković, Hırvatistan’ın kredi 

notunun yükseleceğine dair inancını da paylaştı.  

Independent Balkan News Agency, 13 Eylül 2021 

Independent Balkan News Agency, (13.09.2021) “Croatia will be ready for Eurozone, said PM 

Plenković”. Erişim adresi: https://balkaneu.com/croatia-will-be-ready-for-eurozone-said-pm-

plenkovic/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

4. AVRUPA DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİNDEN “AVRUPA BAŞKANI” 

ARAŞTIRMASI 

Avrupa Dış İlişkiler Konseyinin gerçekleştirdiği bir ankete göre Avrupa Birliği vatandaşları 

Merkel’i Macron’dan daha fazla destekliyor. Ankette katılımcılara, “Angela Merkel ve 

Emmanuel Macron’un aday olarak katılacakları “Avrupa Başkanlığı” seçiminde kime oy 

verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Fransa, Hollanda, İspanya ve Portekiz’in de dahil olduğu birçok 

ülkede cevap Merkel oldu.  

Avusturya, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, 

Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç’ten 16,267 kişinin katıldığı ankette; tüm katılımcıların 

yüzde 41’i Merkel’i seçerken, yalnızca yüzde 14’ü Macron’u tercih etti.  

Merkel’in sadece Hollanda ve İspanya’da değil, Portekiz ve Danimarka’da da Macron’dan 

daha popüler olmasını bütünleştirici bir güç olmasına bağlayan anket sonuçları; Merkel’in 

liderlik tarzıyla Avrupalıların güvenini Macron’dan daha çok kazandığına işaret ediyor.  

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi, 14 Eylül 2021 

Piotr Buras&Jana Puglierin, (14.09.2021) “Beyond Merkelism: What Europeans expect of post-

election Germany”, European Council on Foreign Relations. Erişim adresi: 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=15697
https://balkaneu.com/croatia-will-be-ready-for-eurozone-said-pm-plenkovic/
https://balkaneu.com/croatia-will-be-ready-for-eurozone-said-pm-plenkovic/
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https://ecfr.eu/publication/beyond-merkelism-what-europeans-expect-of-post-election-

germany/#methodology  

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

5. AVRUPA KOMİSYONU ENERJİ TASARRAFU VE FARKINDALIĞINI 

ARTTIRMAYI AMAÇLIYOR 

Avrupa Komisyonu, 12-15 yaş aralığında eğitim alan çocukların katılımına açık olan ve 

enerji tasarrufu ve farkındalığını arttırmayı amaçlayan bir kısa film yarışması düzenleyecek. 

Komisyon bu yarışma ile sadece yaratıcılığı teşvik etmeyi değil, aynı zamanda iklim 

değişikliğiyle mücadelede enerji tasarrufunun öneminin daha derin bir şekilde vurgulanmasını 

da amaçlıyor.   

Yarışmaya katılan öğrencilerin, öğretmenlerinin de yardımıyla, günlük yaşamlarında nasıl 

enerji tasarrufu yapabileceklerini anlatan, enerji verimliliğinin faydalarını vurgulayan ve 

alternatif enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eden yaklaşık bir dakika uzunluğunda bir 

video hazırlaması gerekiyor. Yarışmaya başvurular 15 Şubat 2022’ye kadar devam edecek, 

sonuçlar ise Mart 2022’de açıklanacak.  

Avrupa Komisyonu, 14 Eylül 2021 

European Commission, (14.09.2021) “Commission launches a video competition for schools: 

“Film4Energy Challenge”. Erişim adresi: https://ec.europa.eu/info/news/commission-

launches-video-competition-schools-film4energy-challenge-2021-sep-14_en  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

6. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN BLOCKCHAIN YATIRIMI 

Avrupa Birliği’nden yeni bir yatırım hamlesi geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der 

Leyen tarafından 15 Eylül Çarşamba günü yapılan açıklamada, AB’nin 750 milyar avroluk 

koronavirüs kurtarma fonunun yaklaşık beşte birinin dijital teknolojiye harcanacağı ifade edildi. 

Avrupa Birliği’nin “blockchain” girişimi 2030 ajandasının bir parçası olarak hayata geçirilecek. 

Bu ajandaya göre Birliğin 2030 yılına kadar veri altyapısı, 5G, güvenli kuantum iletişimi, dijital 

inovasyon, kamu hizmetleri ve dijital okuryazarlık gibi alanlara yatırım yapması bekleniyor. 

Bloomberg, 15 Eylül 2021 

Aoife White, (15.09.2021) “EU Targets Blockchain, Data in ‘Make or Break’ Tech 

Investment”, Bloomberg. Erişim adresi: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-

15/eu-targets-blockchain-data-in-make-or-break-tech-investment    

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

7. LEYEN’DAN AB’NİN DURUMU İLGİLİ AÇIKLAMA 

https://ecfr.eu/publication/beyond-merkelism-what-europeans-expect-of-post-election-germany/#methodology
https://ecfr.eu/publication/beyond-merkelism-what-europeans-expect-of-post-election-germany/#methodology
https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-video-competition-schools-film4energy-challenge-2021-sep-14_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-video-competition-schools-film4energy-challenge-2021-sep-14_en
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-15/eu-targets-blockchain-data-in-make-or-break-tech-investment
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-15/eu-targets-blockchain-data-in-make-or-break-tech-investment
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Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Birliği’nin senelik durumu ile 

ilgili yaptığı konuşmasında, koronavirüs salgını ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin 

önümüzdeki yıl Avrupa Birliği’nin ana öncelikleri arasında olacağını belirtti. Von der Leyen 

ayrıca, AB’nin mücadele etmesi gereken diğer önemli konular arasında göç, hukukun 

üstünlüğüne saygı ve ortak Avrupa savunma politikasının yer aldığını ifade etti. Koronavirüs 

salgını ile mücadele, aşılanma oranları ve aşı tedariki konularında AB’nin iyi bir seviyede 

olduğunu vurgulayan von der Leyen, Birliğin gelecek yılın ortasına kadar 200 milyon doz aşı 

bağışta bulunacağına ve gelecekteki salgınlara karşı hızlı tepki verme ve mücadele etmek için 

Avrupa Sağlık Birliğinin gerekliliğine dikkat çekti.  

Konuşmasında iklim konusuna da değinen von der Leyen, iklim krizi ile mücadelede her 

ülkenin sorumluluk sahibi olduğu ancak, özellikle daha büyük ekonomilere sahip olan ülkelerin 

az gelişmiş ülkelere kıyasla daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda 

AB’nin daha fazla katkıda bulunmaya hazır olduğuna dikkat çeken von der Leyen, 2027 yılına 

kadar iklim finansmanına sağladıkları katkıyı 4 milyar dolar daha artıracaklarını ifade etti. 

Euronews, 15 Eylül 2021 

Euronews, (15.09.2021) “State of the EU 2021: What are the key takeaways from von der 

Leyen’s annual speech?”. Erişim adresi: https://www.euronews.com/2021/09/15/lives-updates-

commission-chief-ursula-von-der-leyen-to-give-state-of-the-union-address  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

8. AVRUPA KAMU SAVCILIĞINDAN SORUŞTURMA 

Avrupa Kamu Savcılığından 14 Eylül Salı günü bir açıklama yapıldı. Merkezi 

Lüksemburg’da bulunan Avrupa Kamu Savcılığı, AB genelinde dolandırıcılık şüphesiyle 

1700’den fazla suç dosyası açıldığını ve bazı şikâyetlerin hala değerlendirme aşamasında 

olduğunu duyurdu.  

22 üyesi bulunan ve Laura Kövesi’nin idaresinde çalışmalarına devam eden Savcılıktan 

yapılan açıklamada, soruşturmalar sonucunda AB bütçesinde yaklaşık 4 milyar 500 milyon 

avroluk bir kayıp tespit edildiği ifade edildi. AB bütçesini etkileyen usulsüzlükleri tespit etmek 

amacıyla 1 Haziran 2021’de çalışmalarına başlayan Avrupa Kamu Savcılığı, 4 milyar 500 

milyon avroluk tutarın 300 soruşturma sonucunda belirlendiğini kamuoyuyla paylaştı.  

Savcılığın ilk dosyalarını bu yılın sonunda sunması ve ilgili davaların 2022’de ulusal 

mahkemelerde görülmesi bekleniyor. 

EURACTIV, 15 Eylül 2021 

EURACTIV, (15.09.2021) “European Prosecutor’s office probes suspected fraud worth €4.5 

billion”. Erişim adresi: https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/european-

prosecutors-office-probes-suspected-fraud-worth-e4-5-billion/  

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

9. AB, BULGARİSTAN’IN YOLSUZLUK İLE MÜCADELESİNDEN MEMNUN 

DEĞİL 

https://www.euronews.com/2021/09/15/lives-updates-commission-chief-ursula-von-der-leyen-to-give-state-of-the-union-address
https://www.euronews.com/2021/09/15/lives-updates-commission-chief-ursula-von-der-leyen-to-give-state-of-the-union-address
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/european-prosecutors-office-probes-suspected-fraud-worth-e4-5-billion/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/european-prosecutors-office-probes-suspected-fraud-worth-e4-5-billion/
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Avrupa Komisyonu 16 Eylül Perşembe günü, Bulgaristan’da üst düzey yolsuzlukla 

mücadeleye yardımcı olmak için yeterli çabayı göstermediğini ilk kez kabul etti. ABD’nin üç 

Bulgar vatandaşına ve ilgili kuruluşlara uyguladığı yaptırımlar ile ilgili de açıklamalarda 

bulunan Avrupa Parlamentosu Üyesi Juan Lopez Aguilar, Bulgaristan’ın yargı alanındaki 

eksikliklerinin ve organize suç sorunlarının izlendiğini ve bu kapsamda rapor hazırlandığını 

ancak bir gelişme sağlanamadığını ifade etti. Aguilar ayrıca Bulgaristan’da yolsuzluk ile ilişkili 

sorunlar ve hukukun üstünlüğü ilkesi ihlal edilmeye devam ederse, bunun AB’nin işini iyi 

yapmadığı anlamına geleceğini belirtti. Ek olarak Aguilar AB üyesi ülkelerde yolsuzluk 

ihbarında bulunan kişileri korumak için yıl sonuna kadar bir Avrupa mekanizması kurulacağını 

duyurdu. 

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi (OFAC) tarafından 

üç Bulgaristan vatandaşına ve 64 Bulgar kuruluşuna yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle yaptırım 

uygulanmıştı. 

Euractiv, 16 Eylül 2021 

Euractiv, (16.09.2021) “Commission acknowledges its Bulgaria failures”. Erişim adresi: 

https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/commission-acknowledges-its-

bulgaria-failures/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

10. FRANSIZ BAKANDAN AB YORUMU 

Fransa’nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clément Beaune, AB 

Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. 

Açıklamasında “savunma” konusuna ayrı bir başlık açan Fransız Bakan, Fransa’nın AB dönem 

başkanlığını devralmasının ardından Toulouse’da bir savunma zirvesi düzenleneceğini açıkladı. 

Fransa’nın “stratejik özerklik” tezini savunmaya devam edeceğini ifade eden Bakan, 

Afganistan’da ABD kuvvetlerinin uğradığı başarısızlık sonrasında birçok AB ülkesinin bu tezi 

tekrar değerlendireceğine inandığını belirtti. Stratejik özerklik kavramının Avrupa 

egemenliğiyle ilgili olduğunu belirten Beaune, Avrupa savunmasına daha fazla yatırım 

yapılması gerektiğini söyledi.  

Fransa, AB dönem başkanlığını 1 Ocak 2022 tarihinde Slovenya’dan devralacak.  

France 24, 17 Eylül 2021 

Caroline De Camaret, (17.09.2021) “Clément Beaune : “C’est une grave rupture de confiance 

avec l’Australie”“, France 24. Erişim adresi: https://www.france24.com/fr/émissions/ici-l-

europe/20210917-clément-beaune-c-est-une-grave-rupture-de-confiance-avec-l-australie  

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

 

https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/commission-acknowledges-its-bulgaria-failures/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/commission-acknowledges-its-bulgaria-failures/
https://www.france24.com/fr/émissions/ici-l-europe/20210917-clément-beaune-c-est-une-grave-rupture-de-confiance-avec-l-australie
https://www.france24.com/fr/émissions/ici-l-europe/20210917-clément-beaune-c-est-une-grave-rupture-de-confiance-avec-l-australie
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11. KURTARMA FONU KAPSAMINDA LETONYA’YA İLK ÖDEME YAPILDI  

Avrupa Komisyonu, 800 milyar avro değerindeki AB kurtarma fonundan Slovenya’ya 231 

milyon avroluk ön finansman ödemesini onayladı. Komisyonun ilerleyen tarihlerde Slovenya 

için 1,8 milyar avro hibe ve 705 milyon avrosu kredi olmak üzere toplamda 2,5 milyar avro 

hibe ve kredi tahsis etmesi bekleniyor. AB sağladığı ön ödemeyle Slovenya’nın koronavirüs 

salgını sonrası toparlanmasına, yatırım ve reformlarını hızlandırmasına destek olmayı 

hedefliyor. 

Avrupa Komisyonu, 17 Eylül 2021 

European Commission, (17.09.2021) “NextGenerationEU: European Commission disburses 

€231 million in pre-financing to Slovenia”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4769  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ  

 

12. AB YETKİLİLERİ 76. BM GENEL KURULU’NA KATILACAK 

Avrupa Birliği yetkilileri 21 Eylül’de New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulu’na katılacak. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa 

Zirvesi Başkanı Charles Michel ile birlikte 20 Eylül’de iklim üzerine düzenlenen üst düzey 

yuvarlak masa toplantısına katılacak. Aynı gün öğleden sonra ise, Başkan von der Leyen ve Dış 

İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Charles Michel ve BM Genel 

Sekreteri António Guterres bir araya gelecek. Aynı zamanda von der Leyen ve Yüksek Temsilci 

Borrell hafta boyunca New York’ta bir dizi ikili üst düzey temaslarda bulunacak. 

Avrupa Komisyonu, 17 Eylül 2021 

European Commission, (17.09.2021) “EU at UNGA 76: working together to address global 

challenges”. Erişim adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4767 

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

13. MED 9 LİDERLERİ ATİNA’DA BİR ARAYA GELDİ 

Akdeniz’e kıyısı olan Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturduğu MED 9 Platformu, 

Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlendi. 17 Eylül Cuma günü gerçekleşen toplantının ana 

gündem konuları iklim, güvenlik ve göçtü. Toplantıya bir video mesaj yollayan Avrupa Birliği 

Zirvesi Başkanı Charles Michel, mesajında iklim konusunu öncelemeyi tercih etti.  

 Bu yaz Avrupa Birliği’nin gündemine yangınların damga vurduğunu söyleyerek söze 

başlayan Michel, bu yangınların uzun süredir “sanal” veya “teorik” bir durum olarak 

değerlendirilen iklim değişikliğinin gerçekliğini ve ciddiyetini kanıtladığını ifade etti. Yaz 

boyunca yaşanan felaketlerin Avrupa dayanışmasını ön plana çıkardığını vurgulayan Zirve 

Başkanı; iklim değişiklikleriyle ve sonuçlarıyla mücadele etmek için önleyici tedbirlerin 

alınabileceğini, erken uyarı sistemlerinin kurulabileceğini, karşılıklı yardım mekanizmalarının 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4769
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4767
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devreye sokulabileceğini belirtti. Ancak Charles Michel, iklim değişikliyle mücadelenin tek bir 

yöntemi olduğuna da dikkat çekti. AB Zirvesi Başkanı Avrupa’yı ilk iklim nötr kıta yapmak 

için Birlik tarafından alınan kararların ve belirlenen önlemlerin uygulanmasının hayati öneme 

sahip olduğunun altını çizerken; Yeşil Anlaşma’nın bu süreçte kıtanın ekonomik ve sosyal 

yapısını değiştirmek ve refah modelini yeniden inşa etmek için mutlak suretle başvurulması 

gereken bir kılavuz olduğunu ilan etti. 

AB Zirvesi, 17 Eylül 2021  

Council of the EU, (17.09.2021) “Video message by President Charles Michel on the occasion 

of the EU Med 9 summit in Athens”. Erişim adresi: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/09/17/video-message-by-

president-charles-michel-on-the-occasion-of-the-eu-med-9-summit-in-athens/  

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

14. AB’DEN SOMALİ’YE SAĞDUYU ÇAĞRISI 

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Somali’deki siyasi 

kriz sonrası basın açıklaması yaptı. Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed ve 

Başbakan Roble arasında devam eden siyasi çekişmeyi sona erdirmeye çağıran Borrell, tüm 

Somalili paydaşları, Somali’nin ve bölgenin genel istikrarı için azami çaba göstermeye davet 

etti. 

Avrupa Dış Eylem Servisi, 18 Eylül 2021 

European Union External Action Service, (18.09.2021) “Somalia: Statement by the High 

Representative Josep Borrell on the political situation”. Erişim adresi: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104293/somalia-statement-high-

representative-josep-borrell-political-situation_en  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

15. POLONYA’DAN AB’YE “HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ” ELEŞTİRİSİ 

Varşova Hükümetinin, Polonya Anayasa Mahkemesine sunduğu önergenin yankıları 

sürüyor. Önergede AB anlaşmalarının ülkenin anayasasından daha önemli olmadığı ifade 

edilmiş ve Haziran ayında Anayasa Mahkemesinin dikkatine sunulmuştu. Önergenin geri 

çekilmesini talep eden Avrupa Komisyonuna, Polonya’da iktidar partisi lideri Jaroslaw 

Kaczynski’den cevap geldi. Kaczynski, Avrupa Birliği hukukunun ulusal mevzuat üzerindeki 

üstünlüğü konusundaki ısrarın ülkesinin egemenliğini baltaladığını söyledi. 

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’nin Genel Başkanlığını ve başbakan yardımcılığı 

görevlerini yürüten Jaroslaw Kaczynski, AB tarafından defalarca dile getirilen “hukukun 

üstünlüğü” ilkesinin Polonya Cumhuriyeti’nin başarılarını baltaladığını ifade ederken; 

Komisyonun bu talebinin “muhalefetin demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirme 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/09/17/video-message-by-president-charles-michel-on-the-occasion-of-the-eu-med-9-summit-in-athens/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/09/17/video-message-by-president-charles-michel-on-the-occasion-of-the-eu-med-9-summit-in-athens/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104293/somalia-statement-high-representative-josep-borrell-political-situation_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104293/somalia-statement-high-representative-josep-borrell-political-situation_en
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mücadelesinin” bir parçası olduğunu ve “yeni, devrimci bir düzen dayatmak için bir araç” 

olarak kullanılacağın belirtti.  

Anayasa Mahkemesindeki duruşmanın 22 Eylül’de görülmesi bekleniyor.  

 

Reuters, 18 Eylül 2021 

Reuters, (18.09.2021) “Poland’s Kaczynski says primacy of EU law undermines sovereignty”. 

Erişim adresi: https://www.reuters.com/world/europe/polands-kaczynski-says-primacy-eu-

law-undermines-sovereignty-2021-09-18/   

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

 

https://www.reuters.com/world/europe/polands-kaczynski-says-primacy-eu-law-undermines-sovereignty-2021-09-18/
https://www.reuters.com/world/europe/polands-kaczynski-says-primacy-eu-law-undermines-sovereignty-2021-09-18/

