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Avrupa Birliği Nedir?
Avrupa Birliği (AB), demokratik Avrupa ülkelerinden oluşan,
vatandaşlarının hayatlarını iyileştirmek ve daha iyi bir dünya
yaratmak için çalışan bir ailedir.
Üye Ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları ve ara sıra meydana
gelen krizler haberlerin manşetlerini oluştursa da, aslında
kameralardan uzakta, AB dikkate değer bir başarı
hikayesidir. AB, sadece yarım yüzyıllık ömründe Avrupa’da
barışı ve refahı sağladı, tek Avrupa para birimini (Euro)
oluşturdu ve sermayenin, hizmetlerin ve malların serbest
hareket ettiği sınırsız ‘tek pazarı’ meydana getirdi.
Aynı zamanda AB, hem büyük bir ticari güç hem de çevre
koruma ve kalkınma yardımları gibi alanlarda bir dünya
lideri haline geldi. Bu yüzden Avrupa Birliği’nin altıdan yirmi
yedi ülkeye kadar genişlemiş olması ve daha birçok ülkenin
üyelik için sırada olması şaşılmaması gereken bir şeydir.
Avrupa Birliği başarılarını olağandışı bir şekilde çalışmasına
borçludur. Avrupa Birliği olağandışıdır çünkü AB, ne Birleşik
Devletler gibi bir federasyon ne de Birleşmiş Milletler gibi
hükümetler arasında basit bir işbirliği organizasyonudur.
Avrupa Birliği aslında benzersizdir. AB’yi oluşturan ülkeler
(Üye Ülkeler) bağımsız, egemen milletler olarak kalırlar
fakat egemenliklerini, dünyada tek tek sahip olamayacakları
gücü ve etkiyi kazanmak için bir araya getirirler.
Egemenlikleri bir araya getirmek, pratikte karar‐alma
yetkilerinin bir kısmını, ortak fayda içeren belirli konulardaki
kararların Avrupa düzeyinde demokratik olarak alınması için
beraber oluşturdukları ortak kurumlara aktarmaları
anlamına gelir.
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Avrupa Birliği üyesi ülkeler
Avusturya

Italya

İsveç

Belçika

Letonya

Birleşik Krallık

Bulgaristan

Litvanya

Kıbrıs

Kaynak: Türkiye Istatistik Kurumu

Türkiye güçlü bir ekonomik büyüme göstererek 2010 yılının
ilk üç aylık döneminde dünya genelinde en başarılı
sonuçlardan birini elde etti. Türkiye böylelikle ortalamanın
üzerinde bir büyüme hızı ortaya koyarak ekonomik
istikrarını kanıtlamış oldu.
Türkiye böylelikle dünyanın en büyük ulusal ekonomileri
sıralamasında 17. sıraya yerleşti. Türkiye Avrupa Birliği (AB)
üyesi olsaydı, AB üyeleri arasında Almanya, Fransa,
İngiltere, İsveç, İtalya ve İspanya’dan sonra büyük bir
başarıyla 7. sırada yer alacaktı. Dolayısıyla Türkiye Avrupa
ülkelerine kıyasla da büyük başarı elde etmiş oldu.

Lüksemburg

Çek Cumhuriyeti

Malta

Danimarka

Hollanda

Estonya

Polonya

Finlandiya

Portekiz

Fransa

Romanya

Almanya

Slovakya

Yunanistan

Slovenja

Macaristan
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Avrupa Birliği Aday Ülkeleri
Hırvatistan

Karadağ

İzlanda

Sırbistan

Makedonya

Türkiye

Ekonomik Görünüm
2011‐2017 Dönemi OECD Ülkeleri Yıllık Ortalama Reel
GSYİH Büyüme Tahminleri (%)

Avrupa Birliği üyesi devletler 1958 yılındaki Avrupa
Ekonomik Topluluğu başlangıcıyla Avrupa Birliği olan ve
şimdi 27 üyesi bulunan topluluğun her hangi bir üye
devletini ifade eder.İlk orijinal başlangcında 6 üyesi olan
topluluk bir birini izleyen genişlemelerle 1 Mayıs 2004
yılında 25 üyeye ulaştı.
Romanya ve Bulgaristan'ın 2007 yılında AB'ye üyeliğiyle bu
sayı şimdi 27 dir.Ayrıca diğer devletlerle görüşmeler devam
etmektedir.

Kaynak: OECD Ekonomik Görünüm No: 86
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Gümrük Birliğinin Yararları

Avrupa Birliği Sembolleri

Türkiye, katılım müzakerelerine başlamadan önce “erken”
bir kanuni uyum sürecinden yararlanmıştır.






Türkiye, ticaret alanında ürünleriyle tek pazara
katılmaktadır.
Türkiye, 10 yıldır AB ile uyumlaştırılmış bir anti‐tröst
mevzuatı uygulamaktadır.
Türkiye, 10 yıldır AB ile neredeyse uyumlaştırılmış
bir gümrük kanunundan yararlanmaktadır.
Türk ihracatçıları, AB teknik standartlarına göre
üretimde ve belgelendirmede deneyim sahibidir.
Türkiye birçok fikri mülkiyet hakkını kabul etmiş ve
uygulamaktadır.

Avrupa Birliği Bayrağı
Bayrağın üzerinde bulunan 12 altın yıldızın oluşturduğu
daire, dayanışmayı ve Avrupalıların birbirleriyle uyumunu
temsil ediyor.
Avrupa Birliği Günü
Avrupa kıtasında barış, dayanışma ve istikrar döneminin
başlangıcını simgeleyen 9 Mayıs, Avrupa Birliği’nin doğum
günüdür.
Ekonomik ve Parasal Birlik ve EURO
1 Ocak 2002’den bu yana Euro, 300 milyondan fazla
Avrupalının gündelik hayatlarının bir parçası oldu.
Avrupa Sloganı
„Farklılıkta birleştik“
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Avrupa Birliği Ne Yapar?

Gümrük Birliğ i

Roma Antlaşması’nı hazırlayanlar, Avrupa Ekonomik
Topluluğu için şu görev alanlarını belirledi:
“Ortak bir Pazar oluşturarak ve üye devletlerin ekonomi
politikalarını kademeli olarak birbirine yakınlaştırarak,
Topluluğun tümünde ekonomik faaliyetlerin dengeli
gelişmesini, daimi ve dengeli bir genişlemeyi, istikrarın
artmasını, hayat standartlarının hızlandırılmış bir şekilde
yükseltilmesini ve Topluluk içindeki devletler arasında daha
yakın ilişkileri teşvik etmek”.
Bu hedeflere malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin
serbest dolaşımı, ve işletmeler arasında adil rekabetin
sağlanması sayesinde ve tüketicilerin menfaatinin
korunmasıyla büyük ölçüde ulaşıldı. Tek Pazar 1993’de
tamamlandı ve Euro 2002’de dolaşıma girdi.
Ancak, ekonominin tüm sektörlerinin ve Avrupa’nın tüm
bölgelerinin bu kazanımlardan yararlanabilmelerini
sağlamak için, AB’nin kendisi tarafından finanse edilen ve
taahhüt ve kararlılıkla izlenen “yapısal” politikalarla
desteklenmesi gerekiyordu.
Avrupa’nın siyasi liderleri, daha işin başında Avrupa
dayanışmasının “ekonomik ve sosyal uyumu” güçlendirmek,
bir başka deyişle zengin ve yoksul bölgeler arasındaki açığı
daraltmak için harekete geçmek anlamına geldiğini anladı.
Uygulamada bu, bölgesel ve sosyal politikaların ortaya
konmasını ifade ediyordu ve bu politikalar AB’nin her bir
genişlemesinde daha da önemli hale geldi.

Gümrük
Birliği,
ülkeler
arasında
herhangi bir
gümrük
vergisi veya
tarifesi
olmadan
ticaret
yapılması,
üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlara ortak bir dış tarife
uygulanması ve ortak ticaret politikalarının uygulanması
demektir.
1963 yılında Türkiye AET ile Ankara Anlaşması olarak bilinen
bir Ortaklık Anlaşması imzaladı.
Anlaşma, Türkiye’nin AB Ortak Pazarı’na, kurulacak bir
gümrük birliği vasıtasıyla kademeli olarak katılımı için
aşağıda belirtilen üç aşamayı öngörmekteydi:
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1. Hazırlık aşaması (1964–1970),
2. Geçiş (1973–1995),
3. Nihai aşama (1996’dan tam ekonomik entegrasyona
kadar).

2001 Eylül ayındaki Kopenhag Zirvesinde, Avrupa Konseyi,
şimdilerde “Katılım Öncesi Malî Yardım Aracı” olarak geçen
mekanizma vasıtasıyla malî desteği kayda değer şekilde
arttırmaya karar vermiştir.
2004 Avrupa Konseyi 17 Aralık’ta Türkiye ile üyelik
görüşmelerini başlatmaya karar verdi.
2005 Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri 3 Ekim’de
başladı.
2005 Aralık’ta, Konsey Türkiye için yeni katılım ortaklığı
belgesini kabul etti.
Roma Anlatmaşı, 1957

2007 Kasım’da, Avrupa Komisyonu Türkiye ile katılım
müzakereleri hakkında Konsey’e ilerleme raporunu sundu.
2008 Avrupa Komisyonu Kasım ayında Türkiye'nin AB'ye
katılımı ile ilgili yıllık ilerleme raporunu yayınladı.
2009 Egemen Bağış (d. 23 Nisan 1970, Bingöl) Türkiyen’in
ilk Avrupa Birliği Bakanı olarak seçilmiştir.

Avrupa Birliği Yasal Çerçeve
Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda,
1951’de imzaladıkları Paris Antlaşması'yla Avrupa Kömür
ve Çelik Topluluğu’nu (AKÇT ‐ 1952) kurdular.
Aynı altı ülke 1957’de kömür ve çeliğin yanısıra diğer
sektörlerde de ekonomik birliği oluşturmak amacıyla Roma
Antlaşması’nı imzalayarak “Avrupa Ekonomik Topluluğu”nu
(AET) ve “Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu”nu (EURATOM)
kurdular. Roma Antlaşması 1958`de yürürlüğe girdi.
Tek Senet
İç Pazar'ın oluşturulmasıyla ilgili en önemli belge, 1986
yılında imzalanan ve Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe
giren Avrupa Tek Senedi'dir. Tek Senet ile Ortak Pazar

32

9

hedefi yeniden tanımlanmış, Avrupa Parlamentosu'nun
yetkileri artırılmış ve nitelikli oy çokluğu ile karar alma
mekanizması getirilmiştir.
Maastricht Antlaşması
1992 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması'yla
Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği adını almış ve AET
kısaltması AT olarak değiştirilmiştir. Bu antlaşmayla,
Ekonomik ve Parasal Birlik, Ortak Güvenlik ve Dış Politika ile
İçişleri ve Hukuk alanında işbirliği başlıklarında yeni bir yapı
tanımlanmaktadır.
Amsterdam Antlaşması
1 Mayıs 1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Anlaşması’yla
Avrupa vatandaşlığı tekrar vurgulanarak AB vatandaşlığının
ulusal vatandaşlığa engellemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca
Avrupa Parlamentosu karar alma mekanizmaları; yasama ve
ortak karar alma prosedüründe yapılan değişikliklerle daha
güçlü hale getirilmiştir.
Nice Antlaşması
26 Şubat 2001’de imzalanan Nice Antlaşması Şubat 2003’te
yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşmayla Avrupa Konseyi,
Avrupa Parlamentosu’ndaki üye ülkelerin oy dağılımları ve
Avrupa Komisyonu üye sayıları yeni katılacak ülkeleri de
kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

10

Abdullah Gül ve Jose Manuel Barosso

AB ‐ Türkiye İlişkilerinde Anahtar Kilometre Taşları
1987 Türkiye 14 Nisan’da tam üyelik başvurusunu sundu.
1993 AB ve Türkiye “Gümrük Birliği” müzakereleri başladı.
1996 Türkiye ve AB arasındaki “Gümrük Birliği” 1 Ocak’ta
yürürlüğe girdi.
1999 Avrupa Konseyi, Komisyonun Türkiye hakkındaki ikinci
Düzenli Raporundaki tavsiyelerine uyarak Aralık ayındaki
Helsinki Zirvesinde Türkiye’ye AB üyeliği için aday ülke
statüsünü verdi.
2001 Avrupa Konseyi 8 Mart tarihinde Türkiye’nin AB
katılım süreci için bir yol haritası sağlayan “AB ‐ Türkiye
Katılım Ortaklığı”nı kabul etti. 19 Mart’ta Türk Hükümeti,
Katılım Ortaklığını yansıtan, Müktesebatın Üstlenilmesi için
Ulusal Programı (NPAA) kabul etti.
31

Avrupa Birliği ve Türkiye
Tarihçe

Türkiye, 1959 yılında genç AET ile yakın iş birliği içinde
olmak isteyen ilk ülkelerden biridir.
Bu ortaklık, Ankara Anlaşması olarak bilinen bir “ortaklık
anlaşması” çerçevesinde 12 Eylül 1963 yılında
gerçekleşmiştir. Bu plandaki önemli bir unsur Türkiye’nin
AET ülkeleri ile kısıtlama olmadan mal ve tarımsal ürün
ticareti yapabilmesine imkan veren bir “Gümrük Birliği’nin”
oluşturulmasıydı.
Ankara Anlaşmasının temel amacı “Türkiye ve AET
ülkelerindeki yaşam standartlarının hızlandırılmış ekonomik
gelişme, ticaretin düzenli genişlemesi Türkiye ekonomisi ile
topluluk ekonomisi arasındaki farklılıkların giderilmesi
sayesinde iyileştirilmesini sürekli kılmak”tır.
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Lizbon Antlaşması
14 Aralık 2007’de AB dönem başkanlığını yürüten
Portekiz'in başkenti Lizbon'da toplanan AB devlet ve
hükümet başkanları Lizbon Anlaşması'nı imzaladı.
Lizbon'daki Jeronimos Manastırı'nda toplanan 27 Üye Ülke
liderlerinin anlaşmayı imzalamasıyla, Lizbon Anlaşması, 29
Ekim 2004’de imzalanan ancak onaylanmayan “Avrupa için
bir Anayasa Oluşturan Antlaşma”nın yerini almıştır. Lizbon
Antlaşması 1 Aralık 2009’da yürürlüğe girdi.

Lizbon Antlasmasi 2007, Portekiz
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Avrupa Birliği Nasıl Çalışır?
AB, barış ve refah için birlikte çalışmaya kararlı demokratik
Avrupa ülkelerinden oluşan bir ailedir.
Üye Ülkeler, ortak menfaat içeren belirli konulardaki
kararların Avrupa düzeyinde demokratik olarak alınabilmesi
için egemenliklerinin bir kısmını devrettikleri ortak kurumlar
kurmuşlardır. Bu sayede, birbiriyle bağlantılı modern
dünyanın pek çok problemi ile ulusal yerine bölgesel
düzeyde daha iyi mücadele edilir. AB politikaları, üç temel
kurum tarafından alınan kararlar sonucu belirlenir:






10 Aralık 2012, Oslo (Norveç): Avrupa Birliği, 2012 Nobel
Barış Ödülü’nün Sahibi Oldu

Avrupa Birliği Konseyi (üye devletleri temsil eder);
Avrupa Birliği Parlamentosu (vatandaşları temsil
eder); ve
Avrupa Komisyonu (ortak Avrupa menfaatini
gözeten siyasi olarak bağımsız organ).

Bu kurumsal üçgen, AB’nin her yerinde uygulanan yasa ve
politikaları oluşturur. Prensipte yeni yasaları öneren
Komisyon’dur, fakat bunları kanunlaştıran Parlamento ve
Konsey’dir. Avrupa Adalet Divanı ‘Avrupa Hukuku’nu gözetir
ve Avrupa Birliği Sayıştayı Birliğin faaliyetlerinin
finansmanını kontrol eder. Bu temel kurumların yanı sıra
önemli görevleri olan kurumlar:


"Savaştan barışa: bir Avrupa
masalı"

Ekonomik ve Sosyal Komite, sivil toplumu, işçileri ve
işverenleri temsil eder;
Bölgeler Komitesi, bölgesel ve yerel yönetimleri
temsil eder;
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Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Avrupa Birliği
Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve Avrupa Komisyonu
Başkanı José Manuel Durão Barroso Nobel Barış Ödülünü teslim
aldılar.

Nobel Barış Odülu
Madalyası
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Avrupa Merkez Bankası



Avrupa Merkez Bankası avro alanı içinde bulunan 17
ülkenin para politikasını yönetmekle yükümlü olan dünyanın
en önemli merkez bankalarından biridir. 1 Haziran 1998
tarihinde Almanya, Frankfurt genel merkez olmak üzere
kurulmuştur. Banka'nın temel görevi, avronun alım gücünü
korumak ve avro bölgesinde fiyat istikrarını sağlamaktır. 1
Kasım 2011 tarihinden itibaren başkanlığını İtalyan
ekonomist Mario Draghi yapmaktadır.
Avrupa Para Birliğine üye olan devletlerin ortak bir para
otoritesidir ve Avrupa Birliği ülkelerinin milli merkez
bankaları ile merkez bankalarının Avrupa sistemini kurar.
Avrupa Birliği kapsamında kendi usulünü kuran bir organdır.
Kişilik haklarıyla beraber uluslararası üstü bir kurumdur.
1998 yılında Avrupa ekonomisi ve para birliği kapsamında
kurulmuştur. Merkezi ise Frankfurt’ta Euro kulesindedir.
Avrupa merkez bankasının işi ve görevleri 1992’de
imzalanan Maastricht Anlaşması’nda çeşitli protokollerle
düzenlenmiştir. Düzgün ve verimli bir çalışma için Avrupa
Merkez Bankasının siyasi etkiden bağımsız olarak çalışması
gerekmektedir.



Bankanın simgesi
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Avrupa Merkez Bankası, Birliğin para politikalarından
sorumludur;
Avrupa Ombudsmanı, AB kurumları ve organları
hakkında kötü yönetimle ilgili şikayetleri soruşturur.

A v r u p a B i r l i ğ i k a r a r l a r ı n ı n a s ıl
a l ı r?
Avrupa Birliği düzeyinde kararların alınması çeşitli Avrupa
kurumlarını içerir;
 Avrupa Parlamentosu (AP),
 Avrupa Birliği Konseyi,
 Avrupa Komisyonu,
Genel olarak, Avrupa Komisyonu yeni mevzuat önerisinde
bulunur, fakat bunları kabul eden
Konsey ve Parlamento’dur. Bazı durumlarda Konsey tek
başına karar alabilir. Diğer kurumlar
da belirli alanlarda rol oynar. AB Yasası’nın temeli
yönergeler ve yönetmeliklerdir.
Yönergeler, tüm üye ülkeler için ortak bir amaç belirler ama
bunun nasıl ve ne
şekilde yerine getirileceğini ulusal makamlara bırakır.
Normalde, üye ülkelere bir yönergeyi
uygulamak için bir ila iki yıllık bir süre verilir. Yönetmelikler,
üye ülke tarafından başka herhangi bir adım atılması
gerekmeksizin, AB’de yürürlüğe girdikleri andan itibaren
doğrudan
uygulanabilir.
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AB karar alma mekanizmalarının kural ve süreçleri
Antlaşmalarda belirtilmektedir. Her Avrupa yasası için
yapılan teklif belli bir Antlaşma maddesine dayanmalıdır. Bu
maddeye, teklifin ‘kanuni dayanağı’ denir. Bu dayanak hangi
yasal sürecin izlenilmesi gerektiğini belirler. ‘ortak karar
alma’, ‘danışma’ ve ‘onay verme’, üç ana prosedürü
oluşturmaktadır.

Avrupa Parlamentosu: halkın sesi
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği vatandaşları
tarafından çıkarlarını temsil etmek için seçilir. Tarihi
1950’lere ve
kurucu
antlaşmalara
dayanan
AP’nin
üyeleri
1979’dan
beri
doğrudan AB
vatandaşları
tarafından
seçilmektedir
. Seçimler
her beş yılda
bir
yapılmaktadır
ve
seçmen
olarak kayıtlı
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Avrupa Adalet Mahkemesi'nin bir altı olan, Avrupa
Toplulukları İlk Derece Mahkemesi, genelde doğrudan
bireyler ya da şirketler tarafından açılan davalara bakar.
Avrupa Adalet Divanı ise üye ülkelerle ya da Avrupa Birliği
kurumlarıyla ilgili davalarla ve üye ülke mahkemelerinin bir
üst kuruma sevk ettiği uyuşmazlıklarla uğraşır. İlk Derece
mahkemelerinde alınan kararlar için bazı yasalar
doğrultusunda Adalet Divanı'na başvurulabilir ve temyiz
istenilebilir. Avrupa Adalet Divanı'nın altında görev yapan iki
diğer mahkeme de Avrupa Birliği kurumlarında çalışan
memurların arasındaki uyumazlıklara bakan Avrupa Sivil
Servis Mahkemesi ve Avrupa Birliği maliyesini denetleyen
Avrupa Birliği Sayıştayı'dır.[1][2] Avrupa Adalet Divanı,
merkezi Strazburg'da bulunan ve Avrupa Konseyi'nin bir
kurumu olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile
karıştırılmamalıdır.
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Avrupa Adalet Divanı:yasalara
uyma

Avrupa Adalet Divan, Lüksemburg

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ya da kısaca Avrupa
Adalet Divanı, AAD (İngilizce: European Court of Justice)
Avrupa Birliği (AB) bünyesi içinde yer alan en yüksek
mahkemedir. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri arasında, Avrupa
Birliği hukukunu ilgilendiren konularda son sözü söyleyen
kurumdur.[1]
Kurum 1952 yılında, pek çok Avrupa Birliği kurumuna ev
sahipliği yapan Brüksel kentinde değil, Lüksemburg şehrinde
kurulmuştur. Mahkeme, her Avrupa Birliği üyesi ülkeden bir
yargıçtan oluşur ancak bu üyelerden yalnızca on üçü büyük
salonda davalara bakar. Mahkeme başkanı 2003 yılından
beri görevde bulunan Yunanistanlı yargıç
Vasillios Skuris'tir.[1]
26

her AB vatandaşı AB’nin neresinde oturuyor olursa olsun
seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bu şekilde Parlamento,
Birliğin aşağı yukarı 500 milyon vatandaşının demokratik
isteklerini ifade etmekte ve diğer AB kurumlarıyla olan
görüşmelerde onların çıkarlarını temsil etmektedir.
En son seçim Haziran 2009’te gerçekleştirilmiştir.
Parlamento’da 27 AB ülkesinden 736 üye bulunmaktadır.
Avrupa Parlamentosu üyeleri, ulusal gruplar halinde değil,
Avrupa genelinde var olan yedi siyasi grup halinde çalışırlar.
Parlamenterler, federalist yapıyı savunanlardan, Avrupa
şüphecilerine (Eurosceptics) kadar geniş bir yelpazede siyasi
konular ve Avrupa bütünleşmesi üzerine farklı tüm görüşleri
temsil etmektedirler. 2012’da AP Başkanı olarak Martin
Schulz
seçilmiştir.

Avrupa Birliği Parlamento Başkanı: Martin Schulz
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Parlamento nerededir?
Avrupa Parlamentosu’nun üç çalışma yeri bulunmaktadır:
Brüksel (Belçika), Lüksemburg ve Strazburg (Fransa).
Lüksemburg idari ofislere (‘Genel Sekreterlik’) ev sahipliği
yapar. ‘Genel Kurul’ olarak bilinen
bütün Parlamenterlerin katıldığı toplantılar Strazburg’da ve
bazen de Brüksel’de yapılmaktadır. Komite toplantıları da
Brüksel’de yapılır.

Komisyon ne yapar?
Avrupa Komisyonu’nun dört ana görevi vardır:
1. Parlamento’ya ve Konsey’e yasa teklifinde bulunmak;
2. AB politikalarının ve bütçenin idaresi ve uygulanması;
3. AB yasalarını yürürlüğe koymak (Adalet Divanı ile
beraber);
4. Uluslararası sahada AB’yi temsil etmek, örneğin AB ve
diğer ülkeler arasındaki anlaşmaları müzakere etmek.

Avrupa Parlamentosu, Strazburg

Parlamento ne yapar?
Parlamentonun üç ana rolü vardır:
Birçok politika alanında
1. Konsey ile beraber Avrupa yasalarını onaylamak. AP’nin
vatandaşlar tarafından doğrudan seçilmesi, Avrupa
yasalarının demokratik meşruluğunu garantiler.
2. Parlamento diğer AB kurumları üzerinde, özellikle de
Komisyon üzerinde demokratik gözetim uygular.
Parlamento, Komisyon üyeliği adaylarını reddetme veya
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temsil edilir. Ayrıca, Parlamento üyeleri tarafından yazılı ve
sözlü olarak yöneltilen sorulara
da düzenli olarak cevap verir. Komisyon’un günlük işleri,
idari memurlar, uzmanlar,
tercümanlar, mütercimler ve sekretarya personeli
tarafından yürütülür. Bu Avrupalı
memurların sayısı yaklaşık olarak 23,000’dir. Bu size çok
gelebilir ancak bu sayı Avrupa’daki orta ölçekli şehir
meclislerinde çalışan personel sayısından daha azdır.
Komisyon nerede kurulmuştur?
Komisyon’un merkezi Belçika’nın Brüksel kentindedir.
Ayrıca Lüksemburg’da ofisleri ve bütün
AB ülkelerinde bulunan temsilciliklerinin yanı sıra dünyanın
pek çok başkentinde de delegasyonları vardır.

onaylama ve Komisyonu bir bütün olarak feshetme
yetkisine sahiptir.
3. Paranın kuvveti ‐ Parlamento, Konseyle beraber AB
bütçesi üzerinde yetkiye sahiptir
ve böylece AB harcamalarına etki edebilir. Bir bütün olarak
bütçeyi kabul edebilir veya reddedebilir. Bu üç ana rol
aşağıda daha detaylı tanımlanmıştır.

Avrupa Birli ği Konseyi:
üye ülkelerin sesi

Konsey, Avrupa Birliği’nin ana karar‐alma mekanizmasıdır.
Avrupa Parlamentosu gibi
Konsey de kurucu antlaşmalar ile 1950’lerde kurulmuştur.
Konsey, üye ülkeleri temsil eder ve toplantılarına her
Avrupa Birliği üyesi ulusal hükümetten bir bakan katılır.
Hangi bakanın hangi toplantıda hazır bulunacağı
gündemdeki konulara bağlıdır.
24
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Örneğin Konsey çevre konularını tartışıyorsa toplantı her bir
AB ülkesinin çevre bakanlarının katılımı ile yapılır ve ‘Çevre
Konseyi’ olarak adlandırılır. AB’nin dünyanın geri kalanı ile
ilişkileri ‘Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’ tarafından
yürütülür. Ancak bu Konsey yapılanma biçiminin de genel
politika konularında geniş sorumlulukları vardır. Bu yüzden
toplantılarına her bir hükümetin seçtiği bir bakan ya da
devlet sekreteri katılır. Toplam dokuz farklı Konsey
yapılanma biçimi vardır:
 Genel İşler ve Dış İlişkiler
 Ekonomik ve Finansal İlişkiler (Ecofin)
 Adalet ve İçişleri
 İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İlişkileri
 Rekabetçilik
 Telekomünikasyon, Ulaşım ve Enerji
 Tarım ve Balıkçılık
 Çevre
 Eğitim, Gençlik ve Kültür.



Üye ülke hükümetleri yeni Komisyon Başkanı olarak
kimin aday gösterileceği üzerinde
uzlaşmaya varırlar.
 Komisyon Başkanı adayı, daha sonra Parlamento
tarafından onaylanır.
 Komisyon Başkanı adayı, üye ülkelerin hükümetleri
ile görüşerek Komisyon’un diğer
üyelerini seçer.
 Yeni Parlamento daha sonra her Komisyon üyesi
adayı ile görüşür ve ardından bütün takım hakkında
fikrini verir. Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra
yeni Komisyon resmi olarak çalışmaya başlayabilir.

27 Devletin Avrupa Komisyonun Üyeleri

Komisyon Başkanı Portekiz’den José Manuel Barroso’dur.
Komisyon, Parlamento’ya karşı siyasi sorumluluk taşır.
Parlamento, gensoru önergesi vererek bütün Komisyon’u
azledebilir. Komisyon üyeleri, Başkan’ın isteği durumunda
diğerkomisyon üyelerinin de onaylaması kaydı ile istifa
etmek zorundadır.
Komisyon, politikalarını açıklamak ve savunmak için
Parlamento’nun bütün toplantılarında
Avrupa Birliği Konseyi Toplantısı, Haziran 2012
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Komisyon nedir?
‘Komisyon’ terimi iki anlamda kullanılır. Birincisi, kadın ve
erkeklerden (her AB ülkesinden bir
üye olmak üzere) oluşan, kurumun işleyişini sağlayan ve
kararlarını alan bir takımdır.
İkinci olarak ‘Komisyon’ terimi, kurumun kendisini ve
çalışanlarını ifade eder.
Gayri resmi olarak, Komisyon üyeleri ‘Komisyonerler’ veya
‘Komisyon Üyeleri’ olarak bilinirler. Her biri kendi
ülkelerinde siyasi görevlerde bulunmuş, birçoğu bakanlık
yapmıştır. Ancak Komisyon Üyeleri olarak Birliğin ortak
çıkarları için çalışmayı taahhüt ederler ve kendi
hükümetlerinden talimat almazlar.
Her beş yılda bir, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra
altı ay içinde olmak üzere
yeni bir Komisyon atanır. Prosedür aşağıdaki gibidir:
22

Konsey’deki her bir Bakan hükümeti adına yetkilidir; başka
bir deyişle bu bakanların imzası bütün hükümetin imzası
demektir. Dahası Konsey’deki her bir Bakan, ulusal
parlamentosuna ve parlamentosunun temsil ettiği
vatandaşlarına karşı sorumludur. Avrupa
Parlamentosu’nun da karar almaya sürecine dâhil olması,
Konsey kararlarının meşruiyetini sağlar.
Bir yıl içinde dört seferden fazla olmamak üzere, AB
ülkelerinin cumhurbaşkanları ve/veya
başbakanları Avrupa Komisyonu Başkanı ile birlikte Avrupa
Konseyi adı altında bir araya gelirler.
Bu zirve toplantıları, kapsayıcı şekilde AB politikalarını
belirler ve daha düşük seviyede (örneğin normal Konsey
toplantılarında bakanlar tarafından) çözümlenemeyen
konular burada çözümlenir. Avrupa Konseyi’ndeki
tartışmaların öneminden dolayı toplantılar pek çok kez
gecenin geç saatlerine kadar devam eder ve medyadan
yoğun ilgi görür.

Avrupa Birliği Konseyi, Brüksel
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Konsey ne yapar?
Konseyin altı ana sorumluluğu vardır:
1. Avrupa yasalarını onaylamak ‐ birçok politika alanında
Avrupa Parlamentosu’yla beraber çalışır.
2. Üye ülkelerin genel ekonomik ve sosyal politikalarını
koordine etmek.
3. AB ile diğer ülkeler veya uluslararası örgütler arasında
uluslararası anlaşmalar yapmak.
3. AB ile diğer ülkeler veya uluslararası örgütler arasında
uluslararası anlaşmalar yapmak.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı: Herman Van Rompuy

A v r u p a K o m i s y o nu : o r t a k ç ı k a r l a r ı
arttırma

4. Avrupa Parlamentosu’yla
beraber AB bütçesini
onaylamak.
5. Avrupa Konseyi
tarafından temelleri
konmuş olan AB’nin
ortak dış ve güvenlik
politikasını tanımlamak
ve uygulamak.

EUFOR Operasyonu, Bosna 2004
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Komisyon, ulusal hükümetlerden bağımsızdır. Görevi, bir
bütün olarak AB’nin çıkarlarını temsil etmek ve
desteklemektir. Yeni AB yasaları için öneriler tasarlar ve
bunları Avrupa
Parlamentosu’na (AP) ve Konsey’e sunar. Komisyon, aynı
zamanda AB’nin yürütme koludur yani Parlamento’nun ve
Konsey’in kararlarının uygulanmasından sorumludur. Bu,
politikaların uygulanması, programların yürütülmesi ve
fonların harcanması gibi günlük
işlerin idaresi demektir. Parlamento ve Konsey gibi Avrupa
Komisyonu da AB kurucu Antlaşmaları ile 1950’lerde
kurulmuştur.
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