
 
 

   
                      

AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 

 

Lefkoşa, 24 Ocak 2018 

 

Avrupa Birliği'nin Durumu ve 2018 Öncelikleri 

 

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciği tarafından 25 Ocak 2018 Perşembe günü 14:00 ile 16:00 

saatleri arasında Lefkoşa Merit Otel’de “Birliğin Durumu ve 2018 Öncelikleri” isimli sunum 

yapılacaktır. Bu sunumda, daha birleşik, daha güçlü ve daha demokratik bir Birlik için hazırlanan Yol 

Haritasının önemi vurgulanacaktır.  

Önümüzdeki yıl için önceliklerini ve Avrupa Birliği’nin 2025’e kadar ne yönde gelişmesi gerektiğine 
dair vizyonunu belirten Başkan Jean-Claude Juncker; “Rüzgâr yeniden Avrupa’nın yelkenlerinde. 
Ancak bu rüzgârı yakalamadan hiçbir yere gidemeyiz (…) Gelecek için yönümüzü belirlemeliyiz. Mark 
Twain’in de yazmış olduğu gibi, yıllar sonra yapmış olduklarımız değil, yapamadıklarımız nedeniyle 
pişman olacağız. Şimdi, 2025 için daha birleşik, daha güçlü ve daha demokratik bir Avrupa inşa 
etmenin tam zamanı”, demiştir.  
 
Birliğin Durumu konuşmasında belirtilen reform gündemini yönlendirmek için Başkan Juncker, Daha 
Birleşik, Daha Güçlü ve Daha Demokratik bir Birlik için bir Yol Haritası önermiştir. Ticaret, yatırımların 
izlenmesi, siber güvenlik, sanayi, veri ve demokrasi gibi konularda Komisyon tarafından derhal bir dizi 
somut girişim benimsenmiştir.  
 
Arka Plan 

Her yıl Eylül ayında, Avrupa Komisyonu Başkanı tarafından Avrupa Parlamentosu’nda Birliğin 
Durumu konuşması yapılarak, bir önceki senenin kazanımları ile bir sonraki yıl için belirlenen 
öncelikler konusunda bir değerlendirme yapılır.  

Başkan ayrıca Avrupa Birliği’nin karşılaştığı en zorlayıcı sorunların Komisyon tarafından nasıl ele 
alınacağını belirler.   

Bunu takiben, Komisyon tarafından bir sonraki on iki ay içerisinde gerçekleştirilecek olan eylem 
listesini öngören bir İş Programı belirlenir.  

 

Birliğin Durumu ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki siteyi ziyaret ediniz: 

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_en  

Avrupa Komisyonu’nun 2018 yılı İş Programı ve öncelikleri için:  

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_en 

 

 

İlgilenen bireyler, bu etkinlik hakkında daha ayrıntılı bilgiye AB Bilgi Merkezi Facebook adresinden veya AB Bilgi Merkezi ile iletişime geçerek 
ulaşabilirler: f/abbilgi veyainfo@abbilgi.eu, 228 2577 ve 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik Lefkoşa. 

Basın İrtibat: Selen Mesutoglu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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