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AMSTERDAM ANTLAŞMASI (17 Haziran 1997-1 Ocak 1999)

Kurumsal Yapıdaki Değişiklikler:
a) Nitelikli oy çokluğu ve ortak karar usulü ile karara bağlanan alanların

arttırılması.
b) Avrupa Parlamentosu’nun yetkilerinin daha da artırılması.
c) Ulusal parlamentolar ile Avrupa kurumları arasında kurumsal diyalog

kurulması
d) Esneklik ilkesi
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AB’DE DERİNLEŞME

Politika Alanındaki Değişiklikler
a) Avrupa Birliği’nin temel değerlerinin ilk defa açıkça antlaşmalara geçirilmesi

b) Temel haklar ve AB düzeyinde korunmaları ile ilgili mekanizmanın oluşturulması

c) Vize, sığınma, göç ve kişilerin serbest dolaşımı ile ilgili bazı 3. Sütun konularının birinci 
sütuna dahil edilmesi ve Schengen protokolü

d) Sosyal politika: Kadın ve erkekler için eşit işe eşit ücret ilkesi;  komisyon ve üye 
ülkelerin her yıl Konsey’e istihdam raporu sunmaları; istihdam konusundaki 
eşgüdümü sağlamak için İstihdam Komitesi’nin kurulması.
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Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Alanında Gelişmeler: 
 Konsey Genel Sekreteri’nin, Konsey Dönem Başkanı’na, “Yüksek Temsilci” 

sıfatıyla yardım etmesi. 

 Siyaset planlama ve erken uyarı birimi

 Koordinasyon işlevi

 İnsani müdahale, barışın inşası ve sınırların korunması
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Adalet ve İçişleri Alanındaki Gelişmeler: 
 Irkçılık, yabancı düşmanlığı, örgütlü suçlar, terörizm, insan ve uyuşturucu 

kaçakçılığı, çocuklarla ilgili suçlar, silah kaçakçılığı, yolsuzluk ve 
dolandırıcılık gibi suçlarda yakın işbirliği,

 Gümrük, polis ve adalet kurumlarının ortak operasyonlar düzenlemesi,
 Ülkeler arasında sınır kontrollerinin kaldırılması amacıyla “Schengen

Anlaşması”nın Topluluk hukukunun bir parçası haline getirilmesi (İngiltere ve  
İrlanda hariç), 

 Özgürlük, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ve hukuk 
devleti ilkeleri üzerine kurulu olduğu antlaşmada yer almıştır.
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Avrupa Vatandaşlığı: 
 Avrupa vatandaşlığı tamamlayıcı mahiyettedir 

ve ulusal vatandaşlığa halel getirmeyecektir; 
 AB vatandaşları Topluluğun 12 resmi dilinden 

birinde Topluluk kurum ve organlarıyla 
yazışabilme ve cevap alma hakkına sahiptir.
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AMSTERDAM’DA GENİŞLEME KONUSU

 Roma Antlaşması’ndaki; “Her Avrupa devleti 
Birliğe üyelik için başvurabilir” şeklindeki hüküm 
yeniden düzenlendi. ‘Birliğin temellerini 
oluşturduğu ifade edilen, özgürlük, demokrasi, 
hukuk devleti ve insan hakları ile temel 
özgürlüklere saygı ilkelerine bağlı her Avrupa 
devletinin üyelik için başvurabilir’ hükmü 
getirilmiştir.
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NİCE ANTLAŞMASI (10 ARALIK 2000)

1- Kurumsal Yapıdaki Değişiklikler:
 27 üyeli bir AB’ye göre,
 Avrupa Birliği karar süreçlerinin yeni genişleme dalgasına 

hazırlanması,
 Avrupa Birliği kurumlarının yeni genişleme dalgasına 

hazırlanması
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NİCE ANTLAŞMASI

2- Politika alanlarındaki değişiklikler
 AB Temel Haklar Şartı’nın hazırlanması ve AB kurumları 

tarafından imzalanması
 Mevcut politika alanlarının geliştirilmesi 
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Avrupa Birliği

 27 Üyeli düzen
 480 Milyonluk nüfus
 2004-2006 döneminde yeni üyelere 21.6 milyar Euro 

harcanması
 80 bin sayfalık müktesebat
 Yeni komşular: Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Moldova

ve Akdeniz dünyası
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Avrupa Birliği 1 Mayıs 2004

AB Ülkeleri Zenginlik Düzeyleri (Kişi Başına Düşen GSMH)
 Lüksemburg (189); İrlanda (125); Danimarka (115); Hollanda 

(113); Avusturya (110); Belçika (108); Finlandiya (104); İngiltere 
(103); Almanya (103); İtalya (103); İsveç (102); 15 AB ÜLKESİ 
ORTALAMASI (100); İspanya (84); Slovenya (74); Kıbrıs (72); 
Portekiz (69); Yunanistan (66); Çek Cumhuriyeti (60); 
Macaristan (57); Malta (55); Slovakya (47); Estonya (42); 
Polonya (39); Litvanya (39); Letonya (35).
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AVRUPA ANAYASASI

 Üye sayısı 2004 Mayıs'ında 15'ten 25'e yükselen AB’nin bu yeni yapı içinde
yönetim mekanizmalarının artan yük nedeniyle tıkanmaması için sistemi
yeniden düzenlemek gerekiyordu.

 Devlet ve Hükümet Başkanları Nice Zirvesinde Birliğin geleceği üzerine
daha geniş ve daha derin bir tartışmanın başlatılması ve kurucu
antlaşmaların daha ciddi biçimde revize edilmesi konusunda görüş birliğine
vardılar

 Aralık 2001 tarihli Laeken Zirvesi’nde AB'nin geleceğine ilişkin Deklarasyon
kabul edildi.

 Bu deklarasyonla Birliğin daha demokratik, saydam ve etkin olması ve
Avrupa yurttaşları için bir Anayasa hazırlanması yönünde karar alınmıştır.
Anayasanın hazırlanması için de bir Kurultayın toplanmasına karar
verilmiştir.
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AVRUPA ANAYASASI

 8 Şubat 2002'de toplanan Kurultay 15 aylık bir çalışmanın ardından 
13 Haziran 2003'te çalışmalarını tamamladı. 
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AVRUPA ANAYASASI

 Taslağın, Birliğin tanımının, ilkelerinin, kurumlarına ilişkin hükümlerin yer aldığı
I. Bölümüyle, Temel Haklar Şartı'nın yer aldığı II. Bölüm Kurultay Başkanı
Valery Giscard D'Estaing tarafından 20 Haziran 2003'te Selanik Zirvesinde
Devlet ve Hükümet Başkanlarına sunuldu.

 Avrupa Konvansiyonu Valery Giscard D'Estaing’in başkanlığında, iki başkan
yardımcısı, on beş üye devletten on beş bakan, on üç aday ülkeden on üç
bakan, on beş üye devlet parlamentolarının her birinden ikişer olmak üzere
toplam otuz parlamenter, on üç aday ülkenin her birinden ikişer olmak
üzere toplam yirmi altı parlamenter, iki Komisyon üyesi, on altı Avrupa
Parlamentosu üyesi olmak üzere toplam yüz beş kişiden meydana
gelmekteydi.
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Avrupa Konvansiyonu

 Bu çerçevede oluşturulan Avrupa Kovansiyonu’nun hazırladığı Avrupa
Anayasa’sı 29 Ekim 2004 günü Roma’da imzalandı ve daha sonra üye
devletlerin onayına sunuldu.

 AB Anayasası, önce 29 Mayıs 2005 tarihinde Fransa’da daha sonra 1
Haziran 2005 tarihinde Hollanda’da yapılan referandumlar sonunda büyük
bir darbe yedi.

 AB Anayasası, önce 29 Mayıs 2005 tarihinde Fransa’da daha sonra 1
Haziran 2005 tarihinde Hollanda’da yapılan referandumlar sonunda büyük
bir darbe yedi.
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Hollanda 
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Fransa ve Hollanda halklarının AB 
Anayasası’nı Reddetme Nedenleri:

 AB üyeleri ekonomik gelecekleri hakkında belirsizlik yaşıyorlar. Fransa, Almanya ve 
Hollanda ekonomik sorunlarını çözemedi.

 Kurumsal konularla çok fazla uğraşılıp ekonomik ve sosyal konularla hiç ilgilenilmedi
 Euro bölgesi içinde de ekonomik ve politik birlik sağlanamadı.
 İktidardaki Fransız hükümetinin icraatlarından duyulan hayal kırıklığı
 Anayasanın ekonomik açıdan "Anglosakson" bir yöne doğru kaydığı yolundaki 

(genelde yersiz) kaygılar 
 AB'nin geleceği konusundaki genel kaygılar ve Fransa'nın Birlik genelindeki nüfuzunu 

kaybettiği endişesi 
 Türkiye'nin birliğe olası üyeliği konusundaki kaygılar
 AB ülke liderleri ve kurumları, aldıkları kararlarda halkı dikkate almadılar. 
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 2005 yılında Hollanda ve Fransa'da düzenlenen 
referandumlarla reddedilmesi üzerine anayasanın yerini 
alacak Reform Anlaşması

 2007 Temmuz ayı sonuna kadar hükümetler arası bir 
konferans toplanacak, bu konferans yılsonuna kadar 
çalışmalarını tamamlayacak ve üzerinde anlaşılan metnin 
2009 yılı Avrupa Parlamentosu seçimlerine kadar üye ülkelerin 
onayına sunulması söz konusu olacak

 Devlet çağrışımlı bayrak, marş gibi semboller yer almayacak
 Antlaşma "anayasa" niteliği taşımayacak
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Önümüzdeki Hafta

 AB Kurumları


