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AVRUPA Parlamentosu (http://www.hurriyet.com.tr/index/avrupa-parlamentosu)’nda Türkiye

(http://www.hurriyet.com.tr/index/turkiye) ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması için girişim

başlatılırken Türkiye raportörü Kati Piri (http://www.hurriyet.com.tr/index/kati-piri) ile ilgili kriz,

AP yetkililerinin Ankara’ya yapacağı ziyareti iptal ettirdi.

AB Bakanı Ömer Çelik (http://www.hurriyet.com.tr/index/omer-celik)’in önceki gün Brüksel’e

gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından dün de AP Dışişleri Komisyonu Başkanı Elmar Brok’un

Ankara (http://www.hurriyet.com.tr/index/ankara)’ya gelerek üst düzey temaslarda bulunması

planlanmıştı. Son (http://www.hurriyet.com.tr/index/son) dönemdeki temasları ve

“Müzakereleri donduralım” mesajı Türkiye (http://www.hurriyet.com.tr/index/turkiye)’de

rahatsızlık yaratan Piri’nin AP Başkanı Martin Schulz tarafından heyete dahil edilmesine Ankara

çok sert tepki gösterdi. ‘Piri’nin heyette yer alması halinde Brok’un temaslarına izin verileceği,

ancak Piri’nin ilgili temaslara katılmasının engelleneceği’ mesajı AP’ye iletildi. Ankara’nın bu

tavrından taviz vermemesi üzerine AP kanadı ziyareti iptal etti. Çelik de önceki günkü

ziyaretinde Piri’yi sert şekilde eleştirmişti.

HAHN SIKINTISIHAHN SIKINTISIHAHN SIKINTISIHAHN SIKINTISI

AP’yle ilişkilerde Piri odaklı kriz yaşanırken AB Komisyonu’yla ilişkilerde de Genişleme

Müzakerelerinden Sorumlu Üye Johannes Hahn merkezli bir sıkıntı söz konusu. Hahn’ın son

açıklamalarından birinde “Bu böyle devam edemez Türkiye’yle oturup konuşmalıyız” deyip

kendisine yetki verilmesini talep etmesi Ankara açısından bardağı taşıran damla oldu. Türk

(http://www.hurriyet.com.tr/index/turk) tarafında Hahn’ın, ‘AB diliyle’ konuşmak yerine kendi

(http://www.hurriyet.com.tr/index/kendi) ideolojik yaklaşımları ve siyasi tutumuyla hareket

ettiği görüşü hâkim.

‘TÜRKĐYE KARŞITI KARAR’ HAMLESĐ‘TÜRKĐYE KARŞITI KARAR’ HAMLESĐ‘TÜRKĐYE KARŞITI KARAR’ HAMLESĐ‘TÜRKĐYE KARŞITI KARAR’ HAMLESĐ

Avrupa Parlamentosu (http://www.hurriyet.com.tr/index/avrupa-parlamentosu) da ilişkileri

daha da germe riski taşıyan bir adım atmaya hazırlanıyor. Genelde Türkiye’nin üyeliğine sıcak

bakmasıyla tanınan siyasi grupların destek verdiği, ‘özgürlük, demokrasi, insan haklarına saygı

ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin ciddi ve sürekli olarak ihlal edildiği’ gerekçesiyle

müzakerelerin dondurulmasına ilişkin bir karar AP’nin gündemine getirilme aşamasında. Bu

adıma yeşil (http://www.hurriyet.com.tr/index/yesil) ışık yakılırsa haftaya yapılacak oylamada

kararın kabul edilme olasılığı çok yüksek. Karar bağlayıcı olmayacak. Ancak kabul edilmesi

halinde, üye ülkeler üzerinde baskıyı artırıcı bir etki yaratma potansiyeline sahip.

REKLAM
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Satılık Tarla

Đstanbul / Eyüp

7.200 m²
16.000.000 TL

Satılık Apartman Dairesi

Đstanbul / Kadıköy

4 Oda 1 Salon 210 m²
2.200.000 TL

YORUMLAR (23)

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/insanlik-

oldu-mu_391441)
Öne Çıkar 4 gün önce

insanlik öldü mü? (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/insanlik-oldu-mu_391441)
etmiyor diye soruver basına demeçte. . . Yanlış da varsa düzeltiriz siyaset müessesi
yanlışı düzeltmek için vardir deyiverin kardeşlerim. . . Külhanbeylikle bu işler
olmaz. . . Çalışacaksın anlatacaksın hem içerde hem de dışarıda yapılanı yapmak
istediklerini. . .

0

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/JiMMY-

mentor_2142625)

Öne Çıkar 4 gün önce

JĐMMY mentor (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/JiMMY-mentor_2142625)
BIKTIK ARTIK BU AB ÜYELĐĞĐNDEN.. .TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐNĐN ULUSAL ONUR
VE ŞEREFĐNĐ KORUMAK HÜKÜMETĐN GÖREVĐDĐR.. .AB ÜYELĐK BAŞVURUSU
DURDURULMALI VE TAM BAĞIMSIZ , EKONOMĐK ZENGĐN VE ASKERĐ GÜÇLÜ
TÜRKĐYE ĐÇĐN HAMLALLER DEVAM ETMELĐDĐR. . .AB TÜRKĐYEYĐ ÜYELĐK
HAYALLERĐ ĐLE DEVAMLI ALDATMAKTA VE OYALAMAKTADIR.. .AB SĐZ BĐR
TÜRKĐYE EN ĐYĐ TÜRKĐYE OLACAKTIR.. .

0

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/alan-

davy_80857)

Öne Çıkar 4 gün önce

alan davy (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/alan-davy_80857) Avrupa Birliği
ülkelerene bizlere uyguladıkları şekilde vize koyabilcek yürek var mı diye merak
ediyorum. Onlar kaldırırsa bizde kaldıralım, koyarlarsa aynı şartlarda koyalım. Vize
parası, prosedürü diye rezil ettiler vatandaşı senelerdir. Bu mevcut hükümetin suçu
değil tabi, ama bu kadar atarlı konuşup sonra AB ülkelerinden gelen vatandaşların
ülkemize öğrenci kimliği ile giriş yapabilmesi de bu vize işkencesine maruz kalan
halka ayıp.

0

(http://sosyal.hurriyet.com.tr
4 gün önce

dodo'nun yorumu (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/dodo-nun-yorumu_28792)
Korktuk mu? Yooo.. . AB şu saatte hiçbir ülke için cazip ve çekici değil. . .

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
Gönder
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