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AVRUPAPARLAMENTOSU 

1- GENEL OLARAK 

Uluslararas1 kurulu~larda parlamenter temsilcilere yer verilmesi, tkinci 
· Diinya Sava~mdan sonra ortaya ~1kan bir geli~me olmu~tur. Ger~ekten de 

1949 yllmda kurulan Avrupa Konseyi'nin, bir yanda, D1~i~leri Bakanlarm1 
biraraya getiren "Bakanlar Komitesi" ve diger yanda, tiye Devletler yasama 
organlanndan se~ilen temsilcilerden olu~an "Dan1~ma Meclisi", Konsey'in 
iki temel kurumunu olu~tunnu~tu. lskandinav iilkelerinin 1952 yllmda kur
duklan Kuzey Konseyi (Nordic Council)m Parlamenter Meclisi, 1954 yihn
da kurulan Bat1 Avrupa Birligi'nin tiye Devletler parlamenterlerinden olu~an 
Meclisi, Beneltiks iilkelerinin 1955 yllmda te~kil ettikleri "Beneltiks Parla
mentolararasi Dam~ma Konseyi" bu arada sayilabilir<l) 

1951 Paris Antla~mas1 ile kurulan Avrupa Komtir ve <;elik Toplulu
gu'nun kurumsal yap1s1 i~inde parlamenter nitelikte bir organm bulunmas1 
gerektigi dii~iintilmii~tiir. <2> 

Bu fikir, Schuman plammn 9 May1s 1950'de a~1klanmasmdan hemen 
sonra Jean Monnet'nin Londra'ya yapt1g1 bir ziyaret esnasmda ortaya atllm1~ 
ve 20 Haziran 1950 de A.K.<;.T. Antl~mas1m hazulayan diplomatik konfe
ransta Frans1z Hiikiimeti tarafmdan resmen onerilmi~tir.<3> 

A.K.<;.T.'nun kurumlan arasmda uluslartistii yetkileri olan "Yiiksek 
Otorite" kar~lSlnda bir tiir denetim mekanizmasma ihtiya~ duyulmu~tur. Ger
~ekten de, gorevlerini yerine getirirken tamamen bagimsiz davranacak ki~i
lerden olu~an Ytiksek Otoriteye onemli yetkiler tan1mrken, milli parlamento
lardan se~ilecek temsilcilerden olu~an bir parlamenter asamblenin denge 
unsuru olmas1 dti~iiniilmti~tiir.<4> 

{1) Uluslararas1 kurulu~larda parlamenter temsille ilgili olarak Kuzey Atlantik Paktl Te~kilatl
run, Kuzey Atlantik Asamblesi gibi b~ka tirnekleri de vardrr. Bunlar hakkmda gene! bilgi 
i~in bkz. Lindsay, Kennelh: European Assemblies, The Experimental Period, 1949-1959, 
London, 1960. Aynca Toplulugun ortakhk anla~mas1 yaptl~ iilkelerle olu§turulan kurumsal 
yap1 i~inde Ortakhk Konseyi, Ortakhk Komitesi yanmda Karma Parlamento Komisyonlan 
vardrr. Topluluk Parlamenterleri ile ortak iiye Devlet parlamenterleri biraraya gelir. 

(2) Smit, Hans/Herzog, P.: The Law of the European Community, New York, 1976 (Foy volan 
sistemi ile her yll yeni geli§meler eklenmektedir.) md. 137 de yer alan apklamalar. 

(3) Reuter, P.: La Communaute europeenne du charbon et de l'acier, Paris, 1953, s. 52. 
(4) Kapteyn, P.J.G.Nerloren Van Themaat: Introduction to the Law of the European Commu

nities, After the Coming lnto Force of the Single European Act, Second Ed. edited by Lau
rence; W. Gormley, Deventer/London, 1989. s 131 vd. 
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Diger uluslararast kurulu§lardaki parlamenter organlarm tersine, A vrupa 
Komiir ve ~elik Toplulugu "Ortak Meclisi", Yiiksek Otorite iizerinde geryek 
anlamda bir denetim yetkisine sahip oldu. Bu Meclis, Yiiksek Otoriteyi go
revden uzakla§tlrabilecekti.<S> Ancak, A.K.~.T. Ortak Meclisine hiybir yasa
ma yetkisi tanmmad1g1 gibi, dant§ma i§levi de verilmiyordu. 

1957 ytlmda imzalanan Avrupa Ekonomik Toplulugunu kuran Antla§ma 
ile Avrupa Atom Enerjisi Toplulugu Euratom'u kuran Antla§ma, parlamen
terlerden olu§an bir kuruma yer vermi§tir. Ancak her iiy Topluluk iyin ayn 
ayn Meclis olu§turulmast yerine tek bir Meclisin bu gorevi iistlenmesi uygun 
goriilmii§tiir. 

Once Avrupa Komiir ve ~elik Toplulugu'nun "Ortak Meclisi" ve daha 
sonra her iiy Topluluk iyin mii§terek olan Meclise iiye Devletler parlamento
larmdan "Avrupah", "Avrupa ideallerine inanmi§" ki§iler seyilmi§ ve bu ku
rumun "Avrupa'mn vicdam" oldugu ifade edilmi§tir. 

Burada onemli bir nokta, Mecliste gorev alan iiyelerin iiye Devlet hiikii
metlerini degil, halklarmt temsil etmeleridir. A.K.~.T. Antla§mastmn 20. 
maddesi, Euratom Antla§masmm 107. maddesi gibi, AET Antla§mast 137. 
maddesi, Avrupa Parlamentosunun "Toplulukta biraraya gelen Devletlerin 
halklanmn temsilcilerinden olu§tugu"nu vurgulamaktadlr. Bu nedenle parlA
menterlere, o Devlet hiikiimetinin veya herhangi ba§ka kurum veya kurulu
§un talimat vermesi dii§iiniilemez. Esasen parlamenterler, parlamentoda iilke
lere gore degil siyasi parti gruplarma gore oturmaktadtrlar. (Tiim iiye 
Devletlerden gelen sosyalistler, "Sosyalist Grup"ta, Muhafazakhlar ayn 
grupta v.b. biraraya gelmekte, oylar siyasi gruplarm tutumlan yizgisinde ve
rilmektedir. Parlamentodaki siyasi gruplara ili§kin olarak a§agtda aynnuh 
bilgi verecegiz.) 

A.K.~.T.'nun kurulmast ile faaliyetine 1952 yllmda ba§layan "Common 
Assembly", 1957'de AET ve Euratom'un kurulmas1 ile iiy Topluluk iyin mii§
terek ilk topianUs101 20 Mart 1958'de yaprm§trr. 

Kurucu antla§malar, "Avrupa Parlamentosu" terimi yerine sadece "Mec
lis" veya "Asamble" terimini kullanmt§U. 20 Mart 1958'de yapug1 toplantinm 
tutanaklart Franstzca ve ntalyanca metinlerinde "Avrupa Parlfunenter Mecli
si" terimini kullarurken, Aamanca ve Almanca metinler "Avrupa Parlamen
tosu" demekteydi. Meclis 30 Mart 1962 de bir karar alarak "Avrupa ParlA-

(5) Meclisin (daha sonra ald1gl isimle Avrupa Parlamentosunun) YUksek Otorite (daha sonra
Komisyon) iizerinde sahip oldugu yetkiler a~ag1da incelenmektedir. Bkz. II/2 (A). 
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mentosu" teriminin kullarulmasmi uygun gordu.<6> 

Antl~malarda sadece "Meclis" terimi kullamhrken, Meclisin antla~ma
larda degi~iklik yapdmadan kendi kendine "Avrupa Parlamentosu" adim ver
mesi tartl§malara yol a~u. Meclis bu ad1 almakla Topluluk kurumlar1 arasm
da gtictinti ve ag.rhglOI arttlrmaya ~ah§Iyordu. Ashnda bu terim yanllt1c1 da 
oluyordu, zira ad1 Avrupa Parlamentosu da olsa Meclis, Toplulugun yasama 
orgaru degildi.(7) 

Diger Topluluk Kurumlanndan Komisyon ve Adalet Divaru "Avrupa 
Parlamentosu" admt kullamrken, Konsey 1srarla antla§malarda yer alan 
"Meclis" (asamble) deyimini kullamyordu. (Konsey burada bir aymm yapl
yor ve kurucu antla§malarla ilgili bir husus soz konusu olunca antla§mada 
yer alan Meclis kelimesini kullan1yordu. Buna kar§Ihk Topluluk ~er~evesin
de ~1kard1g1 yasama i§lemlerinde, Konsey, Avrupa Parlamentosu terimini 
kullamyordu. 

Avrupa ParHimentosuna dogTUdan se~imlerle ilgili gorii§meler siirerken, 
Parlamento, Konsey ve iiye Devletler tizerinde bask! yaparak, "Meclis" keli
mesinin yerine artik "Avrupa Parlamentosu" teriminin kullanllmasm1 talep 
etti ise de Konsey, 1-2 Nisan 1976 oturumlannda "Meclis" kelimesini degi~
tirmemeyi kararla§tlrdi. Ancak bunu yaparken Konsey, soz konusu kurumu 
"Avrupa Parlamentosu" olarak anmakla bu ifadenin de iyice yerle§tigini ka
bul etmi§ oluyordu. 

"Avrupa Parlamentosu" terirni resmen "Tek Avrupa Senedi" ile 1986 da 
kabul edilmi§ oldu. 

Avrupa Parlamentosunun iiye say1s1 1957 y1lmda imzalanan antla§ma
larda §Oyle belirlenmi§ti: Biiyiik Devletler, Fransa, Almanya ve 1talya 36 
§ar,Bel9ika ve Hollanda 14 er ve Liiksemburg 6. 1973 yilmda Toplulugun ilk 
geni§lemesi sonucu katllan iilkelerden 1ngiltere'ye 36 tiyelik verilirken, Dani
marka ve trlanda lO'ar tiyelik aldt ve toplam iiye say1s1 198'e ul~u. 

Avrupa Parlamentosu, "iiye Devlet halklarmm temsilcilerinden olu§tu
guna" gore bunlann dogTUdan halk tarafmdan se~ilmesi ongoriilmii§tti. Roma 
Antla§mas1run 138. maddenin 3. f1kras1, btittin tiye Devletlerde yeknesak bir 
usule gore tek dereceli se~irnler yapdmastru kabul etmi§ ve bu ama~la Mec-

(6) Bk. Reuter. agm. 53. 
(7) Avrupa Parlamentosunun Topluluk yasama i~lemlerinin ~kanlmasma "i~tirak:i" veya daru~

rna i~levleri a~agtda incelenrnektedir. Bkz. II/1. 
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lis tarafmdan bir tasart haztrlanmaslfll OngOrmii§tii. 138. maddeye gOre, Kon
sey, iiye Devletlerin kendi anayasal kurallarma uygun olarak almalaflfll One
rece~ hiikiimleri oybirligi ile kararla§trracakur. Meclis daha 1960 yllmda ge
rekli tasanyt haztrlamt§<8> fakat Konsey'in bu konuda bir karara varmas1 i~in 
16 yd ge~mesi gerekmi§tir. 

Dogrudan se~imler yapllmas1 kararla§tmldtktan sonra, Avrupa ParHi
mentosuna ilk dogrudan se~imler 1979 yllmda yapllmi§tlf. 0 tarihe kadar 
iiye Devletler milli parlamentolan tarafmdan kendi iiyeleri arasmdan se~ilen 
iiyeler Avrupa Parlamentosunda gorev yaparken, 1979'dan itibaren parlamen
to iiyeleri arUk o iilke vatanda§lan tarafmdan dogrudan se~imlerle se~ilip 
gonderilmektedir<9>. 

Dogrudan se~imler yaptlmasma ili§kin karar yanmda, Topiulugun ikinci 
ve ii~iincii geni§lemesi sonucunda iiye Devletlere aynlan iiye say1s1 da artu
nldt . Buna gore bugiin biiyiik Devletler olarak anllan Fransa, Almanya, 1tal
ya ve lngiltere 81 'er parlamenter gondermektedir. tspanya 60, Hollanda 25, 
Portekiz, Yunanistan, Bel~ika 24 er, Danirnarka 16, trlanda 15, Liiksemburg 
6. Boylece Avrupa Parlamentosunda iiye saytst 518 olmu§tur. 

Biiyiik Devletler 55-60 milyon niifusla 81'er iiye ahrken tspanya 38 mil
yon niifusla 60 iiye ile temsil edilmektedir. Ancak iiye say1s1 belirlenirken ta
mamen niifus oranma bakllmamakta, kii~iik bir iiye Devletin temsili i~in ye
ter saytda iiyelige sahip olmast istenmektedir. Bu nedenle Liiksemburg'a 
verilen 6 iiyelik bu iilkenin niifusuna gOre de~!, o iilkeden degi§ik parti tem
silcilerinin de Parlamentoda yer almas1 saglanmak amaciyla kararla§Unlmt§-

(8) Resolution of May 17, 1960 (0. J. 834/60) Bu karar, "Dogrudan se~mlerin yapumas1 ile il
gili Konvansiyon Tasans1"m onaylamaklayd!. (Dehousse Report: E.P. Session 1960-61 s. 
22). 

(9) 1973 de Toplulugun geni§lemesi ve "altllar"m, lngiltere, Irlanda ve Danimarka'mn katllma
Sl ile "dokuzlar" olmasmdan sonra, parlamento dogrudan se~imler konusunu tekrar ele alrru§ 
ve Siyasi l§ler Komisyonu Raportorti Patijn tasannm hazrrlanmas101 b3§atffil§llr. 0 . J. 1975 
C 32/15.; E.P. Documents 1974-75 no. 368/74; 20.9.1976 da Konsey, Uye Devletlere dogru
dan s~imlerle ilgili metni onermi§tir. 0. J. 1976 L. 278/1 ,5. Bu hiikiimlerin iiye Devletler ta
rafindan kendi anayasa kurallan uyannca kabul edilmesinden sonra, ba§ka bir deyi§le Avru
pa Parlamentosuna yap1lacak s~imlerle ilgili Kanunlann kabuliinden sonra 7-10 Haziran 
1979 tarihlerinde ilk gene! se~mler yapliJru§llr. Daha sonra 14-17 Haziran 1984, 15-18 Hazi
ran 1989 tarihlerinde ikinci ve ii~iincii dogrudan s~imler ger~kle§tirilmi§tir. Se~im sistem
lerinin her iilkede ayru esaslara gore belirlenmesinin gii~liigii dikkate almarak bu konu daha 
sonra ~oziimlenmek iizere ertelenmi§tir. lngiltere'de konuya ili§kin ~Jkanlan Kanun i~in bkz. 
European Assembly Elections Act 1978; Hollanda'da Wet Europese Verkiezingen Stb. 1978. 
672. 
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ttr. Bu durumda bir Uiksemburglu Parlamenter 50.000 s~meni temsil eder
ken, bir Alman Parlamenter 750.000 ki§iyi temsil etmektedir. Dogu ve Batt 
Almanya'run birle§mesinden sonra nufusu 80 milyona yakla§an Federal Al
manya da parlamenter saytsmm artmasmt istemektedir. 

II. AVRUPA PARLAMENTOSUNUN GOREV VE YETKlLERt 

Avrupa Ekonomik Toplulugu'nu kuran Roma Antla§mast'nm 137. mad- . 
desi, A vrupa Parlamentosunun "bu antla§mada kendisine verilmi§ olan isti§a
re (dant§ma) ve denetleme yetkilerini kullanacagmt" belirtmektedir. 

Avrupa Parlamentosunun adt, "Parlamento" olmakla beraber Topluluk 
yasama yetkisini, oniki iiye Devlet Bakanlanrun olu§turdugu Konsey kullan
maktadrr. Ancak, Konsey, yasama yetk:isini Topluluk icra (veya y\irutme) or
gam Komisyonla birlikte kullanmaktadtr. Komisyon'un yasama i§lemlerinde 
l>nemli i§levi, teklif getinne yetk:isine sahip olmastdu. Konsey, ilke olarak, 
Komisyon'dan bir tasart gelmeden herhangi bir yasa ~1karamaz (Topluluk ter
minolojisinde bu yasama prosedurunu ba§latan Komisyon'dur. Bu nedenle 
Komisyon'un "Right of Initiation", yasama i§lemlerini ba§latma, harekete ge
~innek yetkisi vardu. ~u halde kanun teklifi (Tiizuk, Yl>nerge tasarlSl) hazu
lamak tekeli Komisyondadtr. Bu ashnda l>nemli bir yetk:idir; ~unku, Konsey, 
ilke olarak, Komisyon tasansmda degi§iklik yapamaz. Bakanlar Konseyinin, 
Komisyonun l>nerdigi tasanda degi§iklik yapabilmesi i~in mutlaka oybirligi 
saglamast gerekir. Konseyin benimsemedigi tasart metinlerinde Komisyon 
degi§iklik yapmak yoluna gidebilir. 0 nedenle bu iki kurum arasmda bir di
yalog kurulmas1 gerekmektedir. 

Y asama i§levini Konseyin Komisyonla birlikte kullandtgmt bu §ekilde 
belirledikten sonra A vrupa Parlamentosunun da yasama i§lemlerine bir an
lamda kattldtgmi ve Parlamentonun da gl>r\i§\in\in ahndtgmt gl>ruyoruz. Ant
la§mada yer alan "advisory" yetki, dant§ma, tavsiyede bulunma §eklinde "is
ti§ari" bir yetkidir. Bu yetkiyi a§agtda Avrupa Parlamentosunun yasama 
faaliyetlerine i§tiraki tx)liim\inde ayrmbh bir bi~imde inceleyecegiz. 

Antla§marun 137. maddesi, "isti§ari" yetkilerden ba§ka "supervisory" 
denetleme veya kontrol yetk:ilerinden sl>z etmektedir. Klasik parlamenter re
jimlerde yasama organmm y\irutme orgarum bir gensoru l>nergesi sonucunda 
giivensizlik oyu ile dil§ilrebildigi ve sl>zlii, yazllt soru, genel gl>r\i§me ve ben
zeri yl>ntemlerle denetleyebildigi gibi, Toplulukta da-biraz degi§ik ()zellikleri 
olmakla beraber- ~e§itli denetleme usulleri l>ngoruldugii gl>rulmektedir. Bun-
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Ian da ll§a~da Avrupa Parlamentosunun denetim yetkileri Mliimtinde ele 
alaca~z. 

Klasik parUlmenter rejimlerde yasama orgaruna verilen en Onemli yetki
lerden biri de btit~e konusunda gOrtilmektedir. Topluluk btit~esi konusunda 
parlamentonun yetkileri, klasik btit~e yetkilerinin ~ok gerisinde olmakla be
raber, son ytllarda ktsmen geni~letilerek, kurumlararast dengede Avrupa Par
lamentosunun agtrhgt bir miktar daha arttmlmi~tir. 

Avrupa Parlamentosunun bir ba~ka yetkisi de Topluluga yeni tiye kabu
ltinti onaylamaktir. Bu yetki de 1986'da kabul edilen Tek Avrupa Senedinde 
Avrupa Parlamentosuna tamnan Onemli yetkilerden biridir ve ll§agtda aynnti
h bir bi~imde incelenecektir. 

A vrupa Parlamentosu, Toplulugun diger Kurumlart, Konsey ve Komis
yon'u Adalet Divanmda dava edebilir. 6rnegin, bu kurumlar antla~mada yap
malan <>ngortilen hususlarda bir giri~imde bulunmarru~larsa, Parlamento, 
Konsey'i veya Komisyon'u Adalet Divaru Ontinde dava edebilir. 

Parlamento Toplulugun diger faaliyetlerine de i~tirak eder. 

~u halde A vrupa Toplulugunun gOrev ve yetkilerini inceledigimiz bu 
bOI timde ele almacak konular gene I ba§hklan ile ~unlardrr: 

I. A vrupa Parlamentosunun yasama i~lemlerine i~tiraki, 

2. A vrupa Parlamentosunun demokratik denetim yetkileri; 

3. Avrupa Parlamentosunun btit~e yetkileri; 

4. Uluslararast antla~malar ve <>zellikle Topluluga katilmalar(yeni Uye 
kabulti) ve ortakhk antla§malarmm onaylanmast. 

5. Topluluk kurumlart aleyhinde Adalet Divanmda dava a~mak yetkisi. 

6. Toplulugun diger faaliyetlerine i~tirak. 
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1. A VRUPA PARAMENTOSUNUN Y ASAMA l~LEMLERlNE 1~
TlRAKl VEYA DANI~MA l~LEVLERl 

A) AVRUPA PARLAMENTOSUNA DANI~ILMASI (lSTl~ARE) 

Avrupa Parlamentosu'nun Topluluk yasama orgaru olmadlwru, sadece 
"isti~ari" nitelikte yetkileri bulundugtlnu belirtmi~tik. Topluluk yasama yetki
sini kullanan kurum, Konsey, Kornisyon'dan gelen bir yasama i~lerni (tiiziik, 
yOnerge vb.) tasansm1 kabul etmeden Once Avrupa Parlamentosuna "daru~a
caktir". Ger~ekten de Toplulugu kuran antl~malarda yer alan bir~ok madde
de, o konularla ilgili bir karar ahnmadan Once Avrupa Parlamentosuna daru
~IImasi OngOriilmektedir. Bu tiir diizenlemelere Ornek olarak Roma 
Antla~masmdaki ~u hiikiimler gfisterilebilir: 

Md. 7/2: 

Md. 14/7: 

Md. 43/2: 

"Konsey, Komisyon'un Onerisi iizerine ve Avrupa Par
himentosuyla i§birligi halinde, ag1rhkh ~ogunlukla, bu 
ayncahklann (uyrukluk nedeniyle uygulanan ayncahkla
nn) yasaklanrnas1 amac1yla kurallar kabul edebilir. 

"!~bu maddenin hiikiimleri, Komisyonun Onerisi iizerine 
ve A vrupa Parlamentosuna dam§hktan sonra, Kon
sey tarafmdan oybirligi ile degi~tirilebilir" (Uye Devlet
ler arasmda giimriik vergilerinin kaldmlmasma ili~kin 
olarak ge~i~ dOneminde uygulanmi~tlr.) 

"Konsey, ...... Komisyonun onerisi iizerine ve Avrupa 
Parlamentosuna dam§ttktan sonra, ilk iki (ge~i~) do
neminde oybirligi ile, daha sonra ag1rhkli ~ogunlukla tii
ziikler ya da yonergeler ~tkarhr veya kararlar ahr" 
(Ortak Tarim Politikas1 ile ilgili). 

Md. 54 (1) (2) " ..... Konsey, Komisyonun Onerisi iizerine, Avrupa Par
lamentosuna ve Ekonomik ve Sosyal Komiteye dant§· 
ttktan sonra Toplulukta bulunan yerle~me Ozgiirlligiin
deki lasitlamalarm kaldmlmas1 i~in bir genel prograrm 
oybirligi ile kararla~tmr." 

Md. 56 (2) "Ge~i~ dOneminin sona ermesinden Once Konsey, Ko 
misyonunun onerisi iizerine ve Avrupa Parlamento-
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Md. 57 (2) 

Md. 63 (1) 

Md.63(2) 

Md. 87 

Md. 100 

sna dam~tJktan sonra yukanda amlan (kamu diizeni, 
kamu gtivenligi ve kamu saghgi nedenlerinin gerekli kii
dtgi ve yabanc1 uyruklular i~in ()zel bir rejim ()ng()ren) 
iiye Devletler yasa, tiiziik ve y()netmelik hiikiirnlerinin 
uyumu t~m oybirligi ile y()nergeler ~tkarttr." 

"Yine aym ama~larla Konsey, Komisyonun onerisi 
iizerine ve A vrupa Parhimentosuna dam~bktan son-
ra, ...... iiye Devletlerin yasa, tiiziik ve y()netmelik hu-
kiimlerine uyumunu ama~layan y()nergeleri ge~i~ d()ne
mi sona ermeden ()nee ~tkarur." (Ocret kar~thgi olmayan 
faaliyetlere giri~ ve yaptlt~t ile ilgili) 

" ........... Konsey, Komisyonun ()nerisi uzerine, Ekono-
mik ve Sosyal Komiteye ve A vrupa ParUimentosuna 
dam~ttktan sonra, hizmetlerin serbest yaptlmasma kar~t 
Toplulukta bulunan ktsttlamalarm kaldmlmasi i~in bir 
Genel Programt, oybirligi ile kararl~Unr". 

"Genel Programt uygulamaya koyrnak .... i~in Konsey, 
Komisyonun onerisi iizerine, Ekonomik ve Sosyal 
Komiteye ve A vrupa Parlamentosuna dam§ttktan 
sonra ...... agrrltklt ~ogunlukla; 

a) .... uluslararasi ta§Imalara uygulanabilecek ortak ku
rallan, 

b) Bir uye Devlette oturmayan t~tmacllarm ulusal ta§t
macihga kabul edilme ko§ullarmi, 

c) Uygun diger duzenlemeleri saptar. 

"Rekabet politikasma ili§kin ilkelerin uygulanmasim 
saglayacak tiiziik ve y()nergelerin kabuliinde de Avrupa 
Parlamentosuna dani§Ilacaktrr." 

"Konsey, Komisyonunun ()nerisi iizerine Ortak Pazar'm 
kurulmas1 ya da i§lemesine dogTUdan etkisi olan iiye 
Devletlerin yasa, tiiziik ve y<inetmelik: hiikiimlerinin yak
la§Unlmasi i~in oybirligi ile y()nergeler ~tkanr. 
Yerine getirilmesi (uygulanmasi) bir veya birden ~k 
uye Devlette yasal hiiktimlerde bir degi~iklik gerektiren 
y()nergeler i~in A vrupa Parlamentosu ve Ekonomik ve 
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Sosyal Komiteye dam§thr." 

Avrupa Sosyal Fonu ile ilgili olarak mesleki egitim ve 
benzeri konularda verilecek yardmllarla ilgili kararlan 
da "Konsey, Komisyonun miitalaastm aldlktan, Ekono
mik ve Sosyal Komite ve A vrupa Parlamentosuna da
nt§bktan sonra" alacaktlr. 

Oye Devletlerin Topluluk biit~esine katkllan ile ilgili 
Komisyon onerisi iizerine "Konsey, Avrupa Parlamen
tosuna dam§hktan sonra, iiye Devletlerin kendi anaya
sal kurallarma uygun olarak kabul etmelerini tavsiye 
edecegi hiikiimleri" oybirligi ile kararla~ttracakur. 

Toplulukta ~ah~an memurlara ve diger gorevlilere uygu
lanacak personel rejimi, Konsey tarafmdan, "Komisyo
nun onerisi uzerine, oteki ilgili kurumlara dam§tlk
tan sonra" agtrhkh ~ogunlukla kararla~tlnhr. 

Antla~mamn en onemli hiikiimlerinden biridir ve "Ortak 
Pazann i~leyi~inde, Toplululugun ama~larmdan birini 
ger~ekle~tirmek i~in, Topluluk tarafmdan bir giri~imde 
bulunmak zorunlu olur da, i~bu Antla~mada o giri~im 
i~in gerekli yetki ongoriilmemi~ olursa Konsey, Komis
yonunun onerisi uzerine ve Avrupa Parlamentosuna 
dam§tlktan sonra gerekli (uygun) duzenlemeleri oy
birligi ile yapar". 

Antl~mada degi~iklik yapllmas1 amactyla Oye Devlet
ler ve Komisyon, Konsey'e oneride bulunabilir. Bu du
rumda, Konsey, "Avrupa Parlamentosu'na ve gerektigin
de Kornisyona dam~tlktan sonra" iiye Devlet hiikiimet 
temsilcilerini toplanuya ~aguabilecektir. 

Gl>riildiigu iizere, yukanda sadece bir fikir vermek arnactyla l>mek ola
rak aldlgtmtz bu hiikiimlerde, gene! olarak Konsey'in, Komisyonun l>nerisi 
iizerine, "Avrupa Parlamentosuna dant~Uktan sonra" karar almast l>ngl>riil
mektedir. Bazt maddelerde Ekonomik ve Sosyal Komite'ye de dam~llmast 
ongl>riilmektedir . 

Burada dikkat ~eken bir husus da bu maddelerden bazllannda "A vrupa 
Parlamentosuna dant~tlmast" l>ngl>riiliirken, diger baztlannda karann "A vru-
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pa ParHimentosu ile i~birligi halinde ahnmasmdan" st>z edilmesidir. "t~birligi 
prosediirti", Tek Avrupa Senedi ile kabul edilen yeni bir usOl olup ~a~tda 
ayrmtilan ile ele ahnacakttr. (Ger~ekten de Tek A vrupa Senedi, bir yandan 
antla~mada mevcut dam~ma usullerinde de~i~iklik yaparken (md. 84, 99, 
145, 188 AET Antla~mast; md. 45 AK~T; md. 160 Euratom), di~er yandan 
ParHimentoya ola~an dam§ma usullerine yeni hiikiimler getirmi§tir (md. 168 
A, 130 A, 130 D, 130 S AET; md. 32 AK~T. md. 140 A Euratom). Aynca 
Antla§maya eklenen yeni hiikiimlerde veya mevcut dam§ma usullerine yeni 
i§birli~i hiikiimleri getiren maddelerde bu yola gidildi. (m. 7 (2), 49, 54F(2), 
56(2), 57 (1) ve 57(2) md. 100 A, 100 B, 118 A, 130 Eve 130 A(2) bu arada 
sayilabilir) 

A vrupa Parlamentosuna dant~tlmastm t>ngt>ren antl~ma hiikiimlerinden 
genel bir bir kural ~tkanlamaz. Ozellikle AET ve Euratom antla~malanmn il
gili hiikiimlerinden, bir~ok konuda karar almadan, ba§ka bir deyi§le bir yasa
ma i§lemini kabul etmeden t>nce, Konsey'in Parlamentoya daru§mast gerekti
~ini gt>riiyoruz. Topluluk politikalart ile ilgili hemen biitiin t>nemli konularda 
parlamentoya dant§tlmast, gt>rti§iiniin ahnmast t>ngt>rtilmektedir. Tanm Poli
tikasi, Rekabet Politikas1, Ul~tirma Politikast gibi. Ancak uygulamada Kon
sey, Antl~mada t>ngt>riilmemi§ olsa bile genellikle Parlamentonun gt>rii~iinii 
sormaktad1r. Aynca, zaman zaman Avrupa Parlamentosu da, kendisine so
rulmadan ve antl~mada bu konuda bir hiikiim olmadan, belli konularda gt>
rii§lerini Konseye, Komisyon'a bildirmektedir. (Ome~in 11 Mayts 1979 ta
rihli bahk~Ih~m geli§tirilmesi ile ilgili karannda Avrupa Parlamentosu 
bununla yetinmemi~. konuyla ilgili bir Tiiziik Tasaristm da Konseye sunmu~
tur. 0. J. 1979 c. 140/117 ve 120) 

A vrupa Parlamentosuna dant~Ilmast ilgili maddede t>ngt>rtilmii§se, Kon
sey'in Parlamentonun gt>rii§iinii almast zorunludur. Konsey, Parlamentonun 
gt>rti§iinii almadan, tiiziik veya yt>nerge metnini kabul ederse, Adalet Divaru, 
yasama i~lemlerinde t>ngt>riilen usule uyulmad1~1 gerek~esi ile o i~lemi iptal 
etmek durumundad1r. Ger~ekten de Roquette Freres S. A. v. E. C. Council 
ve Maizena Gmbh v. E. C. Council kararlarmda Adalet Divaru, "Topluluk 
kurumlart arasmdaki dengede, Avrupa Parlamentosuna daru~Ilmastrun temel 
bir ~art oldugunu" belirterek, parlamentonun gt>rti~ii ahnmadan kabul edile
rek Resrni Gazetede yaymlanan tiiziigiin iptaline karar vermi§tir (1980 
E.C.R. 3333; 1980 E.C.R. 3375) 

Parlamentoya daru§Ilmast zorunlu olmakla beraber, Parlamentonun ve
recegi gt>ti.i§ ba~laytci de~ildir. Parlamento, o tasar1 hakkmda son derece 
olumsuz bir degerlendirme yapmi§, kabul edilmemesini t>nermi§ olabilir. Bu 
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garti~ler Konseyi baglamaz. Konsey, Parlamentonun olumsuz gorti~ bey an 
ettigi tasartyt benimseyebilir. 

Burada onemli olan nokta, Komisyon'un kendi haztrladlgt tasan metnin
de dilerse degi~iklik yapabilme imkarudlr. Komisyon, Parlamentonun garti~ii 
~er~evesinde tasan teklifinde degi~iklik yapabilir. Parlamentonun gorti~ii
niin Komisyon i~in onemli oldugunu, zira Parlamentonun, Komisyonu heyet 
olarak en bane gorevden uzakla~tlrma yetkisi bulundugunu belirtebiliriz. An
cak Parlamentonun bu yonden Komisyonun iizerinde yapabilecegi baskmm 
ne m~iide etkili olabilecegi tartl~ma konusudur. Bununla beraber, Komisyon, 
Parlamentonun olumsuz gorti~ii iizerine baz1 tasanlart geri ~ekmi~tir. (Bkz. 
0. J. 1980 C 294/3 de yer alan Yonerge Tasar1s1 ve O.J. 1982 C 93/11 ve 
1983 C 211/46 daki Tiiziik Tasarilar1) 

~u halde Parlamentonun belirtecegi gorii~iin kabul edilmesi, bu hususta 
Kornisyon'u etkilemesine baghd1r. Her ~eyden once Parlamento oniinde bir 
tiir siyasi sorumlulugu olan kurum Komisyondur. (Konsey'in Parlamento 
oniinde bu tiir sorumlulugu yoktur. Avrupa Parlamentosu, Konsey'i gorevden 
uzakla~trramaz. Konsey iiyeleri kendi iilkelerinde hiikiimet iiyesi olarak, mil
li Parlamentolanrun denetimine tabidir.) Aynca, Konsey'in, Komisyon tasan
st iizerinde degi~iklik yapabilmesi, oybirligi ~aruna bagh oldugundan bu yola 
gitmesi zor olacaktlr. 

Parlamentonun gorti~ii olumsuz olsa dahi, Konsey, Komisyonun tasarist
m kabul edebilir ve bunu yaparken Parlamentonun olumsuz gorti~iine kar~1 
gerek~elerini bildirmesi zorunlulugu da yoktur. 

B. UZLASMA USUU} - "CONCILIATION PROCEDURE" 

Gortildugii iizere, Parlamentonun yasama i~lemlerine kat1hm1 pek kls1th 
olmaktadrr. Bu husus dikkate almarak 1975 yilmda, Parlamento, Konsey ve 
Komisyon Ba~kanlar1 tarafmdan yapilan ortak a~tklamada, Konsey'in, Parla
mentonun gorti~iinden farkh davranmak istemesi halinde, "uzl~ma" veya 
"uzl~tlrma usulii", "Conciliation procedure" iin uygulanmas1 kararl~tlnl
dt. (0. J. 1975 c. 89) Konseyin kabul edecegi i~lem, anemli harcamalara ve
ya gelir terninine yol a~an genel uygulama alan1 olan bir konuda ise ve Kon
sey, Parlamentonun gorti~iinii kabul etmek durumunda degilse, Konsey ile 
Parlamento arasmda bir uzla§ma prosediirii uygulanrr. Kornisyonun da yeral
dtgl uzl~ma prosediiriiniin ii~ ayda tamamlanmast gerekir. Her ne kadar 
Konsey, "uzla~tlrma usuliiniin Parlamentonun Topluluk yasama i~lemlerine 
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katlosmda yeni bir boyut getirdigini belirtmekte ise de (Twenty Sixth Revi
ew of the Council's Work 1979 s. 12) uygulamada Parlamentonun yetkisi art
mamt~ttr. 

Ortak A~Iklamamn 2. maddesi, "uzl~ma usulfiniin" uygulanabilmesi 
i~in ~u ~artlarm ger~ekle~mesini ongormii~tiir: 

I) Soz konusu i~lemin gene! uygulamas1 olmahdu. 

2) Onemli mali etkileri olmasi, ba~ka deyi~le biit~enin gelir veya gider 
kalemlerinde onemli degi~ikliklere yol a~mas1 gerekir. 

3) t~Iemin kabul edilmesi, yiiriirliikteki kurallann ongordiigii bir husus 
olmamahdu. Omegin tanm fiyatlarmm belirlenmesi gibi i~lernler bu 
uzla~ma prosediiriine tabi olmayacaktrr. Zira, zaten bu konu onceden 
kararla~tmlrm~tir. 

Komisyon, haztrladtgi tasanda bu metnin uzla~ma usUiiine tabi olup ol
mamasi hususunda gorii~iinii de belirtir. Parlamento gorii~iinii a~Iklarken uz
la~ma usuliine b~vurulmasm1 isteyebilecegi gibi, Konsey de bOyle bir talep
te bulunabilir. Her iki kurum da Kornisyonun bu konudaki miitalaast ile bagh 
degildir. 

Uzla~ma, "Uzl~ma Kornisyonu"nda ger~ekle~ir. Bu Kornisyonda Kon
sey iiyeleri, aym saytda Parlamenter ve Kornisyon temsilcileri bulunur. 
Ama~. kurumlarm farkh gorii~lerini yakml~trrmaktir. Parlamentodan gelen 
delegasyonda, ilgili Komisyon b~kan1 ve raportOrii de dahil olmak iizere 12 
iiye vardtr. Parlamento ba~kan1 veya bir b~kan yardtmctst bu delegasyona 
ba~kanhk yapar. 

1977 ydmda gene! Mali Tiiziik konusunda, 1983 ydmda Avrupa Sosyal 
Fonunun yeniden yapdanmasmda kar~da~dan gii~liikler, uzl~ma usulii sonu
cu giderilrni~ti. (0. J. 1977 C 118/60 Reg. 442/81, 0.6. 1981 L 48/8). An
cak, diger bir~ok durumda Konsey tutumunu degi~tirmerni~tir. Aynca Kon
sey i~inde, iiye Devletler arasmda da gorii~ farkhllklan olmas1 nedeniyle bir 
sonu~ almamamaktadlr. 

C. tSBtRLtGt USULU -"CO-OPERATION PROCEDURE" 

Tek Avrupa Senedi, "Avrupa Ekonomik Toplulugunu kuran Antl~mayt 
tadil eden hiikiimler" bOliimiiniin "kurumsal hiikiirnler" ayrrrrmnda yer alan 
6. madde ile "1~birligi UsOlii"nii kabul etmi~tir. 1~birligi usOlii, Roma Anti~-
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mast'run ancak belirli maddelerinde uygulanacaktrr: Md. 49, Md. 54 (2), Md. 
56 (2) ikinci cfunle, Md. 57 (2) paragrafm ikinci cfunlesi hariy), md. 100 A, 
100 B, 118 A, 130 Eve 130 Q (2). 

Aynca Tek Senedin 7. maddesi, Roma Antla§mastrun 149. maddesinde 
"1§birligi Usulti" ile ilgili aynntJ.h duzenlemeler getirmi§tir. 

Tekrar edelim, i§birligi usulti sadece yukanda saydtgtmtz maddelerde 
uygulanacakur. Bu nedenle once, "i§birligi prosedurUnun" ongorUidUgii mad
deleri ve konulart ktsaca gozden geyirmekte yarar vardtr. 

a) t§birligi UsUliiniin Ongoriildiigii Durumlar: 

Tek Senedin 6/2 maddesiyle, Roma Antla§masmm 7. maddesinde yapt
lan degi§iklik, "Meclise (Avrupa Parllimentosuna) dant§ttktan sonra" ibaresi 
yerine "Avrupa Parlamentosu ile i§birligi halinde" ifadesinin yer almastdtr. 
Roma Antla§masmm 7. maddesi yeni §ekliyle §Oyle olmu§tur: 

"1§bu Antla§manm uygulama alant iyinde ve onun ongordiigii 
ozel hiikiimlere zarar vermeksizin, uyrukluk nedeniyle uygu
lanan tum ayrtcahklar yasaktu. 

Konsey, Kornisyonun onerisi uzerine ve A vrupa Parlamento
su ile i~birligi halinde ag.rhklt yogunlukla bu ayncaltklarm ya
saklanmast amactyla kurallar kabul edebilir". 

Tek Senet md 6/3, i§yilerin serbest dola§IIDI ile ilgili diizenlemelerde de 
"1§birligi Usuliinii" getirmi§tir: " ............. Konsey, Komisyonun onerisi iizeri-
ne, A vrupa Parlamentosu ile i§birligi halinde, Ekonornik ve Sosyal Komiteye 
dant§tlktan sonra, tiiziikler ve yonergeler yoluyla, ........... i§yilerin serbest do-
la§tmtru giderek geryekle§tirmek iyin ............ gerekli onlemleri agtrhklt yO-
gunlukla kararla§trrtr." 

Yerle§me serbestisi ile ilgili md 54/2 md. 57/1. ve 57 (2) de "i§birligi 
usOiu" getirilmi§tir. 

Antla§mada "Approximation of Laws", kanunlann yakla§tinlmast veya 
mevzuatm yaktnla§tinlmast konusundaki 100. madde, "ortak pazarm kurul
masi ya da i§lemesine dogrudan etkisi olan, Dye Devletlerin kanun, tiiziik ve
ya idari i§lemlerinin yakla§trrllmast iyin" yonergeler ylkarllmastru ongormek
tedir. Konsey bu yonergeleri, Komisyonun onerisi uzerine ve oybirligi ile 
alacakttr. Eger bu yonergelerin uygulanmast uye Devletlerden birinde mev-
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zuatm de~i§tirilmesini gerektiriyorsa, Avrupa Parlamentosu ve Ekonomik ve 
Sosyal Komiteye daru§thr (md. 100/2). 

Bu madde, A vrupa Parlamentosuna daru§tlmasmt, kabul edilen yl)nerge
nin tiye Devletlerden birinde mevzuat de~i§ikli~ine "amendment of legislati
on" yol aymast §artma ba~lamaktadtr. (Bu, bir yerde gereksiz bir §arttir; zira 
100. madde mevzuatlart yakla§tirma amacm1 gtittti~tinden uygulanmast hiy 
de~ilse bir tiye Devlette yasa de~i§ikli~ne yol ayacakur.). 

Burada Konsey, kararmt ancak oybirli~i ile alabilecektir. Demek ki 100. 
maddeye gl)re, ortak pazarm kurulmast ya da i§leyi§i ile ilgili konularda y()
nerge tasanm Komisyon haztrlayacak ve Konsey, Parlamento ve Ekonomik 
ve Sosyal Komiteye dant§tlktan sonra oybirligi ile karar alacakti. 

Oybir1i~i §arti, bu maddenin i§1emesinde sorun1ar yaratmi§ ve arzu edi-
1en ge1i§meler sa~1anamamt§tlr. "ty Pazar" veya "Tek Pazar"m kurulmast 
amacty1a l>ngortilen 1992 Prograrmnm geryek1e§tirilmesi iyin, 100. madde
den sonra, 100 Ave 100 B madde1eri Antla§maya eklenmi§tir. 

Yine Roma Antla§masma eklenen md. 8 A, bu konuda §U htikme yer 
vermi§tir: "Top1u1uk, ........ 31 Araltk 1992'de sona eren bir dl>nem iyinde, i~ 
pazan a§amalt bir biyimde kurmaya yonelik l>nlemleri kararla§tinr." 

"ty Pazar" kavramt ise §U §ekilde tanimlanmt§tir: "ty Pazar, iyinde mal
larm, ki§ilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dola§lffilnm, i§bu antla§ma 
htiktimlerine gore sa~1andt~t, iy smrrlart olmayan bir alaru kapsar." 

ty pazarm geryekle§tirilmesi amactyla getirilen 100 A maddesi, 100. 
maddeden saparak, ba§ka bir deyi§1e 100. maddede yer alan "oybirli~i" kO§u
lundan ayn1arak, "a~trhklt yO~nluk"1a karar almmasini sa~1amaktadrr. Oy
birli~nden vazgeyip, a~rrhkh yO~un1uk1a yetinilirken (54(16), "Avrupa Par
lamentosuna dant§ma" yerine "Avrupa Parlamentosu ile i§birli~i ha1inde 
karar almmast" ongortilmti§ttir. 

"Konsey, Komisyonun ()nerisi tizerine, A vrupa Parlamentosu 
ile i§birligi halinde ve Ekonomik ve Sosyal Komiteye daru§tik
tan sonra, t~ Pazarm kurulmasam ve i§lemesini ama~layan, 
tiye Devletlerin kanun, tiiztik veya idari i§lem hliktimlerinin 
yakla§tmlmasma ili§kin onlemleri agarbkb ~ogunlukla karar
la§tirir." 

~u halde, 100. maddedeki oybirli~ ko§ulu yerine, a~rrhklt yO~nluk ka
bul edilirken, Avrupa Parlamentosunun bu yasama i§lemlerindeki rolti basit 
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bir "dam~ma" prosediiiiinden "i~birligi" co-operation prosediiiiine ~Ik:ard
mi~tir ki, bu prosediiriin nasil i~ledigini a~agtda inceleyecegiz. Ancak bu pro
sediiliin i~leyi~ine ge~meden ljnce, ba~ka hangi durumlarda uygulanacagm1 
klsaca gljzden ge~irmemiz gerekir: 

- "t~~ilerin sagllk: ve giivenligini korumak, ljzellikle ~al1~ma ortamtm 
iyile~tirmek" amaciyla Konsey, Komisyonun ljnerisi uzerine, Avrupa Parla
mentosuna dani~ttktan sonra agrrhklt ~ogunlukla, uyulmast gerekli asgari ku
rallari yljnergeler yoluyla kararla~tiracaktir. (md. 118 A). 

- "Avrupa Bmgesel Kalklnma Fonuna ili~kin uygulama kararlart" (md. 
130 E). 

- 130 Q maddesi, 130 K, 130L, 130M, 130N ve 130 P(l) hiikiirnlerinin 
de, A vrupa Parlamentosu ile "i~birligi halinde" kararl~tinlmasmt ljngljrmek
tedir. Bu maddeler "Ara~tlrma ve teknolojik geli~me" konulartyla ilgilidir. 

Komisyon, "Avrupa sanayiinin bilimsel ve teknolojik temellerini gii~
lendirmeyi ve uluslararast rekabet giiciinii artlrmayt ama~lar" (md. 130 F). 
Orta ve kii~iik i~letmeler de dahil olmak uzere, i~letmeleri, ara~tlrma merkez
lerini, universitelerin teknolojik geli~me ve ara~tirma ~ah~malarmt ljzendir
mesi ongljriiJen Komisyon, devlet veya Ulusal Kamu ihalelerinin Topluluk 
diizeyinde rekabete a~tlmasmt saglamak, hukuki ve mali engelleri kaldtrmak 
durumundadrr. Oye Devletler, ulusal duzeyde yiiriitiilen politika ve program
lari Komisyonla i~birligi halinde kendi aralarmda diizenleyecektir. Bu ama~
Ja, Topluluk giri~imlerinin tamammm yer aldigi birka~ ytlhk ~er~eve progra
mt kabul edilecektir. Bu konularda 130 K, 130 L, 130M, 130 N ve 130 P (1 
paragrafm) uygulanmasmda, "Avrupa Parlamentosuyla i~birligi halinde" 
Konsey, ag1rhkh ~ogunlukla karar alacaktlr. Her zaman oldugu uzere Kornis
yon'un haztrladtgl tasart (ljneri) olacak, aynca Ekonomik ve Sosyal Komite
ye dam~Ilacaktrr. 

~u halde klsaca ljzetlemek gerekirse, A vrupa Parlamentosu ile "t~birligi 
Usulii", ~u konularda uygulanacaktrr: 

- Vatand~hk (Uyrukluk) nedeniyle uygulanan aymmcthk discriminati
on (veya ayncaltklarm) yasaklanmast amactyla ~tkanlacak kurallar 
(md. 7). 

- t~~ilerin serbest do~ ami ile ilgili 49. madde, 

- Y erle~me serbestisi ile ilgili md. 54/2, 56/2, 57/1 ve 57/2. 
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- 1~ pazann kurulmastyla ilgili mevzuatm yakla§tmlmasmda md 100 A 
ve 100 B. 

- l§~ilerin saghk ve giivenliginin korunmas1 ve ~ah§ma ortammm iyile§
tirilmesi tedbirlerinde md. 118 A. 

- Avrupa BOlgesel Kalkmma Fonuna ili§kin uygulama kararlannda md. 
130 E. 

- Ara§tlrma ve teknolojik geli§me konulan md. 130 K, 130 L, 130M, 
130 N ve 130 P(1). 

l§birligi prosediiriiniin hangi durumlarda uygulanacagm1 yukanda g(jr
diik. Komisyon, hamlad1g1 tasanda o i§lemin hangi maddeye dayand1gm1 be
lirunek zorundad1r. Tasan, Parlamentonun i§birligi ile kabul edilecek i§lem
lerin yer ald1gt (ve yukanda gijrdiigiimiiz) maddelere dayaruyorsa, 
Parlamentonun yasama i§lemine i§tiraki, diger durumlardan daha geni§ ola
caktu. Ancak, Komisyon tarafmdan hazulanan tasanda, o yasama i§leminin 
dayand1g1 madde, i§birligi usuliiniin uygulandlg1 maddelerden biri olmas1 ge
rekirken, o prosediirden ka~mmak i~in ba§ka bir madde g(jsterilirse durum ne 
olur? 

Yetkilerini geni§letmeye ~alt§an Parlamentonun, i§irligi prosediiriinden 
ka~1lmasma kaf§l dikkatli ve titiz bir yakla§tm benimsemesi beklenir. Ger
~ekten de, Komisyon'dan gelen tasanlar1 inceleyen Parlamento'nun baktlgt 
ilk hiikiim, i§lemin dayandlg1 antla§ma maddesi olmaktadu. 

Komisyon, bu konuda Parlamento ile i§birligi yapmak egilirninde gijriil
mektedir. Ger~ekten de Komisyon, Konseye gijnderdigi 145 adet tasannm 
hukuki dayanagmda degi§iklik yapmay1 kabul etmi§tir. Parlamento, bu degi
§ikliklerden dokuzu dt§mdakileri kabul etmi§, dokuz tasanda ise ba§ka huku
ki temellere dayarulmasllll ijnermi§, bunlardan ikisi Komisyon tarafmdan ka
bul edilmi§tir. 

Parlamento, Komisyon tasanlan Uzerinde daha ijnce verdigi g(jrii§lerin, 
yeni kurallann yiiriiriUge girmesinden sonra, yeni prosedtir uyannca Parll
mentonun konuyu birinci ele ah§l veya first reading olarak kabul edilmesi 
gerektigini belirtmi§tir. Arlcak Parlamento 1979'da yaptlan ilk dogrudan se
~imlerden once verdigi 12 g(jrii§ yerine, i§birligi prosedtiriintin ba§langt~ Cl§a
masmdan ba§latllmast gerektigini de belirtmi§ti. 

Tek Senedin yiiriirluge girmesinden sonra, Parllmento, Komisyon tasa
nlarmt, l~tiiziigiin 36(3) maddesi uyarmca, teker teker ele almakta, bu ama~-
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la olu§turulan ilgili Parlamento Komisyonu, Hukuk 1§leri Komisyonuna da 
dant§tiktan sonra, sadece tasarmm dayandtgt hukuki temel (antla§ma madde
si) konusunda, Parlamento Genet Kuruluna bilgi sunmaktadrr. 

Komisyonun hazuladtgt tasardarda dayandtgt antla§ma maddeleri konu
sunda farkh yorumlara, anla§mazhklara yol a~an konular arasmda §U firnek
ler verilebilir: 

- Hava kirliligi konusunda getirilecek standartlar, md. 130(s) uyarmca, 
"~evre" korunmast sorunu olarak mt ele ahnacak, yoksa md. 130 A uyarmca 
"1~ Pazarda rekabet" ~er~evesinde mi degerlendirilecek? 

- 1§~i haklart da md. 100, md. 118 A veya md.235'e dayamlarak diizenle
nebilir. Parlamento ve Komisyon bu konularda farkh gfirii§ler fine siirmii§ler
dir. 

Komisyon ile ParH\mento arasmda, tiiziik tasardarmm hukuki dayanagt
m te§kil eden antla§ma maddeleri ile ilgili en onemli uyu§mazhk, gtda mad
delerinde bulunabilecek azami radyasyon diizeylerini belirleyen tiiziikle ilgili 
olarak ~tkmt§Ur. Chernobyl olaymdan sonra kabul edilen g~ici diizenlemele
rin her iiye Devlette farklt olmast, gtda maddelerinde "1~ Pazarm" Mliinmesi
ne yol a~tyordu. 

Komisyon, tiiziik tasartsmda AET Antla§mastnm 100 A. maddesi yeri
ne, Euratom Antla§mast 31. maddesine dayamyordu. Bfiylece Avrupa Parla
mentosu ile i§birligi prosediirii yerine basit dam§ma usulii uygulanmast s()z 
konusu olacaktt. Parlamento, fince tasarmm dayand1g1 maddeye itiraz etti. 
Komisyon, bu i§lemin dayandtgt maddeyi degi§tirmeyi reddetti. Bunun iizeri
ne Parlamento, tiiziik tasartst hakkmda verecegi miitalaayt geciktirmek yolu
na gitti. Parlamento'nun tasarmm hukuki kaynagt olarak dayandtgt maddenin 
degi§tirilmesi yolundaki talebi, Komisyonda bir oy farkla red edildi.0°> 

1§lemin kabulii gecikince, Konsey, daha agrr koruma diizeyleri benirnse
yen ge~ici tedbirlerin siiresini uzatmak wrunda kaldt. Nihayet, Parlamento, 
Arahk 1987'de tiiziik tasartst hakkmdaki gfirii§iinii a~tkladt ve Mylece Kon
sey tasartyt kabul ederek yiiriirliige sokmak imkanmt kazandt. Tahmin edile
bilecegi gibi Parlamentonun gfirii§ii olurnsuzdu. Ancak, dam§ma usuliinde 
Konsey Parlamentonun gfirii§ii ile bagh olmadtgtndan tasanyt kabul edebildi. 
Olurnsuz gfirii§ veren Parlamento ise tiiziik metninin yanlt§ maddeye dayam
larak kabul edildigini fine siirerek, Adalet Divanmda dava a~u. 

(10) Corbett, Richard: "Testing the New Procedure: The European Parliament's First Experien
ce with Its New "Single Act" Powers", 27 Common Mmet Law Rev. 359 (1989) 
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b) t~birligi Usuliiniin (Co-operation) t~leyi~i 

Yukanda da belirttigimiz tizere, Avrupa Parlamentosu'nun isti~ati roUi 
Tek Avrupa Senedi, Single European Act ile geni~letilmi~. bir anlamda gti~
lendirilrni~tir. Senedin 6 ve 7. maddeleri "i~birligi usulii" ongormti~ olup, bu 
dtizenleme ile AET Antla~mast'nm 149.maddesinde mevcut iki paragrafm 
arasma yeni bir paragraf eklenmi~tir. 

Y eni dtizenleme be~ ~amah bir prosedtir ongormektedir: 

( 1) Parlamento ile i~birligi yapmast zorunlu olan konularda Konsey, Ko
rnisyon'dan gelen tasanyt Parlamentoya gonderir ve Parlamento bu konuda 
bir gorti~ hazular. Parlamentonun gorti~ti ile tasan tekrar Konsey'e gelir ve
Konsey, Parlamentonun gorti~tinti de dikkate alarak, aguhkh ~ogunlukla bir 
"ortak tutum", "ortak pozisyon" common position benimser ve durumdan 
Parlamentoyu haberdar ederek, ortak pozisyon gerek~elerini de bildirir. 

Bu ~amada, Konsey'in "ortak pozisyonu", ii~iincii ki~iler yoniinden hi~ 
bir baglaytcthgt olmayan bir metin niteliginde olmakla beraber, Topluluk ku
rumsal sistemi i~inde olduk~a onemlidir. Konsey'in "ortak pozisyonu", daha 
sonraki a~amalar i~in bir hareket noktast olacagtndan, Parlamentonun bu ~a
mada Konsey'i etkileyebilmesi i~in Komisyon tasartsmt dikkatle incelemesi 
ve gorti~iinii a~lk ve net bi~imde bildirmesi gerekir. Konsey de, Parlamen
to'nun gorii~lerini dikkate alarak, "ortak pozisyonu"nu belirlemekle daha son
ra Parlamentonun degi~iklik yaptlmast yolundaki taleplerinin ortaya ~Ikmast
na yo! a~maz. Ger~ekten de, Konsey, Parlamentonun go~lerini dikkate 
almadan, bir "ortak pozisyon" belirlerse, Parlamentodan daha sonraki ~ama
da gelebilecek ortak pozisyonda degi~iklik yaptlmast istekleri k~tsmda, 
Konseyin, metni, ortak pozisyon ~er~evesinde kabul etmesi zorl~m1~ olacak
tlr. Burada bir onemli nokta, Konseyin "ortak pozisyonu"nu belirlemesi i~in 
bir sure ong<>rtilmemi~ olmastdu. 

(2) Eger Avrupa Parlamentosu, Konseyin "ortak pozisyonu"nu ii~ ay 
i~inde onaylarsa veya bu konuda hi~bir i~lem yapmazsa, Konsey, soz konusu 
tasanyt kendi belirledigi ortak pozisyon uyarmca kabul edebilir. Avrupa Par
lamentosu, Konsey'in ortak pozisyonunu, ya frilen bir karar alarak onaylaya
cakur, ya da ii~ ay i~inde "ortak pozisyon" kar~tsmda hi~bir i~lem yapmanu§ 
ise, bunu kabul ettigi varsayllacaktlr. ~u halde Parlamento, Konseyin ortak 
pozisyonunu benimserse bir sorun yoktur ve Konsey metni kabul eder, Res
mi Gazeteye gondererek yaymlatu. 
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(3) 0~ ayhk sure i~inde Parlamento, uyelerin salt ~ogunlugu ile Kon
sey'in ortak pozisyonunu red edebilecegi gibi, bu metinde baz1 degi§iklikler 
yapilmasmt da onerebilir. Burada tiye tam saytstrun mutlak ~ogunlugu 260 
oy arand1g1 gibi red kararmm ti~ ay gibi klsa saydabilecek surede ahnmas1 
gerekir. ~u halde Parlamento, ti~ ay i~inde en az 260 oyla "ortak pozisyonu" 
tamamen red edip geri ~evirebilecegi gibi bazt degi§iklikler de onerebilir. 

(4) (a) Konsey'in belirledigi "Ortak Pozisyon", Parlamento tarafm
dan red edilmi~ ise, bu metnin Konsey tarafmdan kabul edilebilmesi i~in 
mutlaka oybirligi saglanmahdu. Ba§ka bir deyi§le, sadece bir tiye Devletin 
kar§l ~tkmast halinde dahi Konsey o metni kabul edemez. ~u halde, ParHi
mentonun ortak pozisyonu red etmesi ashnda onemli bir yetkidir. <;unkti, 
Konsey'in bunu a§abilmesi i~in oybirligi gerekir. Konsey'de oybirligine varii
mast pek kolay olmad1gmdan, Parlamentonun elindeki yetki onemlidir. An
cak salt ~ogunluk (260 oy) ararimast ve stire ko§ulu olmast bu silahm kulla
mlmasmt zorla§tirabilir. 

(b) Avrupa Parlamentosu, Konsey'in "ortak pozisyon"unda baz1 de
gi§iklikler onerirse, Komisyon, bu degi§iklik onerileri ~er~evesinde Kon
sey'in ortak pozisyonunu gozden ge~irir ve bir ay i~inde tasartyt Konsey'e 
gonderir. Komisyon, kabul etmedigi degi§iklikleri gerek~eleriyle bildirmek 
zorundadlr. 

149. madde, yeni §ekliyle, Komisyon'un onerdigi tasanyt bir ay gibi k1sa 
bir zaman sureci i~inde yeniden ele almasmt ongormektedir. Komisyon, Av
rupa Parlamentosunun yapt1g1 degi§ikliklerden kabul etmediklerini Konsey'e 
bildirecektir. Komisyon kabul etmedigi degi§iklikler hakkmda gorti§ ve de
gerlendirmelerini de a~tklamak durumundad1r. 

Komisyon, bu a§amada, Konsey ile Parlamento arasmda bir arac1 roltin
dedir. Komisyon'un kendi tasar1s1 tizerinde degi§iklik yapma yetkisi, ParHi
mentoda getirilen tadilat onerileri ile suurhdu. Bu noktada Komisyon tizerin
de siyasi baskllar olabilir. <;tinkti, eger Kornisyon, Parlamentonun onerilerini 
benimserse, Konsey'de agtrhklt ~oguoluk yeterli olacakur. Kornisyon, Parla
mentonun yapt1g1 degi§iklikleri benimsemezse, o zaman Konseyin bu degi
§iklikleri kabul etmesi i~in oybirligi gerekir. 

- 149. madde, Komisyon ile Parlamento arasmda etkili bir i§birligi ola
nagt saglamaktadlr. 

- Komisyon, yeniden gt>zden ge~irdigi tasanyt Konsey'e sunmadan on
ce, konuyu ilgili Parlamento Komisyonu iie gorti§ebilir. 
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- Parlamentonun l)nerdigi degi§ikliklerde temelden kar§l ylkacagt husus
lar olmamas1 halinde, Komisyon bunlan kabul ederek Parlamentoya 
destek verebilir. 

1§birligi prosediliii, Komisyon'un yeniden gl)zden geyirdigi tasanslfil 
Konsey'e iletmesiyle son bulur. Komisyon bunu yaparken, Parlamentoda 
onerilen degi§ikliklerden kabul etmediklerini, gerekyeleri ile bildirmek duru
mundadrr. 

(5) Konsey bundan soma ilke olarak iiy ay iyinde karar vermek duru
mundadrr. 

Parlamento ile ilgili olarak Konsey'in hareket serbestisini klsttlayan iki 
yeni dtizenleme vardrr. 

- Parlamento, Konsey'in ortak pozisyonunu ilk degerlendirmesinde red 
etmi§ ise, Konsey bu red kararlfil ancak oybirligi ile a§abilir. Md. 149 
(2) (c). 

- Parlamentonun onerdigi degi§iklikleri Komisyon kabul etmezse, Kon
sey bu degi§iklik metnini ancak oybirligi ile kabul edebilir. Md. 149 
(2) (d). 

~u halde Komisyon'un desteklemedigi degi§ildik l)nerileri kaf§tsmda 
tiim iiye devletlerin anla§malan gerekmektedir. Ba§ka bir deyi§le Parlamen
tonun l)nerdigi degi§iklikleri Komisyon benimserse Konsey'de agrrbklt yo
gunluk, benimsemezse oybirligi gerekecektir. 

Md. 149(2) (9), Konsey'in tiy ay iyinde karar almaslfil l)ngl)rmektedir. 
(Konsey ile Parlamento arasmda bir mutabakat saglanrrsa bu siirenin azami 
bir ay daha uzaulmast miirnkiindiir) 

Alesi halde, yani tiy ay iyinde bir karar almamamas1 halinde, Komisyon 
tasanst kabul edilmemi§ saydrr. Bu iiy ayhk sure, Konseyi karar almaya zor
lamast aytsmdan yararh olabilirse de, i§birligi prosediirii ile gelen metin iize
rinde bu siirede karar almamamas1 halinde tasan dii§er, bir anlamda kadiik 
olur. Bu dtizenleme Konsey'in tasanyt bir siire bekletmek Uzere rafa kaldrra
rak daha sonra uygun bir ortamda yeniden ele almasma imkan vermez. 
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D- AVRUPA PARLAMENTOSUNUN "DANISMA" VE "lSBlRLlGl" 
USULERlNlN GENEL BlR DEGERLENDlRlLMESl. 

a) Danl§ma UsUiiiniin Degerlendirilmesi 

Avrupa Parlamentosuna dam§tlmast t>ngt>Iiildiigllnde, tasartlar, ParHl
mentonun ilgili Komisyonunda ve Genel Kurulda bir kez ele ahmr ve Parla
mentonun gt>Iii§ii aytklamr. (Ba§ka bir deyi§le Komisyon, tasanyt haZirlar ve 
Konsey'e gt>nderir. Konsey tasart hakkmda Parlamentonun gorii§iinii ahr, ya
ni Parlamentoya dam§tr. Parlamentonun golii§ii Konseyi baglamaz; ancak di
lerse Kornisyon, tasansmda, Parlamentonun goiii§lerini de dikkate alarak, de
gi§iklik yapabilir. Konsey, tasan metnini ya kabul eder, ya da reddeder. 
Konseyin metinde degi§iklik yapabilmesi iyin oybirligi saglamast gerekir). 

Konsey, Parlamentonun gt>Iii§ii ahnmadan bir yasama i§lemini (tiiziik, 
yonerge v.s.) ytkanrsa, "ongoriilen usule uygun olmadtgt iyin" Adalet Divam 
tarafmdan iptal edilebilir. Divan'm iptal karan vermesi, bir anlamda Parla
mentoya i§leri geciktirme imkantru verrni§tir. 

Parlamento §U yt>nterni benimserni§tir: 6nce, Komisyon tasansmda ya
ptlmast istenen degi§iklikler oylanmakta ve Parlamentonun bu konudaki tutu
mu ortaya konmaktadrr. Parlamento, Kornisyondan, haztrladtgt tasanda bu 
degi§iklikleri yapacagma ili§kin bir giivence almadan tasarmm tamarru iize
rinde oylamaya gitmeyerek, antla§mantn ongordiig\i "gorii§ii"nii aytklamarru§ 
olmaktadtr. 

Su halde, Avrupa Parlamentosu, Kornisyondan tatminkar bir cevap al
madan, tasarmm tamammt oylamamakta ve bOylece prosediiliin i§leyi§ini 
bloke edebilmektedir. Metin tekrar ilgili Parlamento Komisyonuna gonderi
lerek Kornisyonla uzla§ma saglanmaya yalt§tlmaktadu. 

Acil durumlarda dahi, Konsey, Parlamentonun golii§iinii alamarrn§ ise, 
herhangi bir yasama i§lernini kabul edemez. 

lytOzUgilniin 75. maddesi uyannca, Konsey, Kornisyon veya Ba§kam, 
Parlamento Komisyonlanndan biri ve 23 Parlamenter, Parlamentoya ba§vu
rarak konunun acilen golii§iilmesini isteyebilir. 

Aynca, AET Antla§masmm 139. maddesi uyannca, Konsey veya Ko
rnisyon, Avrupa Parlamentosunu olaganiistii toplanuya ~aguabilir. (Aynca 
Parlamento iiyelerinin yoguntugu da olaganiistii toplanti ~agnstru yapabilir) 
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Daha Once de gOrdugiimuz Roquette ve Maizena davalarmda Adalet 
Divam, "Parlamentoya dam§ma prosedurunun, bu kurumun Topluluk yasama 
i§lemlerinde aktif bir rol almasmt sagladtgmt" belirtmi§, Parlamentonun sa
hip oldugu bu yetkinin, "antla§mada Ongorulen kurumsal dengenin temel bir 
unsurunu te§kil ettigini" vurgulamt§Ur. Ktstth da olsa, temsili nitelikteki bir 
meclis aracthgt ile halk gii~ kullantmma i§tirak etmelidir. Antla§mada Parla
mentoya dani§IImast ongoruldugfi hallerde, bu kO§ulun yerine getirilmemesi 
o i§lemi ge~ersiz ktlar. 

Acaba Parlamento gOrli§ bildirmeyi reddederse ne olur? Bazt yazarlar 
(Beutler ve Yonder Groeben), bu yolla Parlamentoya bir veto yetkisinin ve
rilmesinin dti§tintilmedigini belirterek, Konseyin yasama i§lernini ~tkarabile
cegini belirtirler. Ancak Kapteyn ve van Themaat, Komisyon'un bir tasart ha
Zirlamamak (teklif getirmemek) veya sundugu tasanyt geri ~ekmekle karar 
mekanizmastm onleyebildigi, Konseyin de karar almamakla yasama i§lemi
nin ~Ikmasmi engelledigi bir sistemde, Parlamentonun da gorli§ bildirmemek 
yoluyla ~ah§malan durdurabilme imkammn pek de anlamstz olmadigim be
lirtirler (s. 261 ). 

b) l§birligi Usulunun Degerlendirilmesi 

1§birligi usullinde ise Parlamentonun konuyu ikinci kez ele almas1 irnka
m ortaya ~Ikmaktadrr (Buna second reading de denilmektedir). Ger~ekten 
de Parlamentonun verdigi gOrli§ten soma, tasan Konseye gelmekte ve Kon
sey "ortak pozisyonunu" belirlemektedir. 

Konsey "ortak pozisyonu" belirlerken oybirligi ile mi ~ogunlukla mt ka
rar alacakur? 

Md. 149/1 " .... Konseyin bir karan, Komisyonun onerisi fizerine almt
yorsa, Konsey, Oneriyi degi§tirecek bir karan ancak oybirligi ile alabi
lir. "demektedir. 

1§birligi usOlunu duzenleyen md. 149/2(a)'ya gore ise, "Konsey, Kornis
yonun onerisi uzerine ve A vrupa Parlamentosunun gOrii§linden soma 1. pa
ragraftaki kO§ullarla ortak bir pozisyonu agrrhkh ~ogunlukla kararla§tlrlf." 

Roland Bieber, 149/2(a)'da yer alan htikmtin, 149/1 deki gene! kurala is
tisna te§kil edemeyecegini ve bu nedenle degi§iklik yaptlacaksa, Konsey'de 
oybirligi gerekecegini belirtmektedir. Ancak oybirligi tasartda degi§iklik ya
ptlacaksa gerekir. Diger durumlarda aguhkh ~ogunluk yeterlidir. 
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Konseyin belirledigi "ortak pozisyon" Parlamentoya bildirilmekte ve ta
san Parlamentoda ikinci kez ele ahnmaktadrr. Daha once de belirttigiumiz 
iizere: 

( 1) Parlamento, tasanyt, alacagt bir kararla a~tk bir §ekilde kabul edebi
lecegi gibi, ii~ ay i~inde hi~bir i§lem yapmamakla zirnnen kabul ettigini de 
belirtmi§ olur. Konsey de "ortak pozisyonu" uyannca metni kabul eder. 

(2) Parlamento tasartyt reddeder. Bu durumda Konseyin metni ii~ ay 
i~inde oybirligi ile kabul etmesi gerekir. 0~ ay i~inde oybirliginin saglanmast 
(on iki iiye Devletin oy vermesi) kolay olmayabilir. 

(3) Parlamento degi§iklikler onerir. (Burada da 260 oy gerekir) Bu degi
§iklikleri Komisyon'un benimseyip benirnsemedigine bakthr. 

- Parlamentonun yapt1g1 degi§iklikleri Komisyon benimserse Konsey 
bunlan agtrhkh ~ogunlukla kabul edebilir. 

- Parlamentonun onerdigi degi§iklikleri, Komisyon red etmi§ ise, Kon
sey bunlart ancak oybirligi ile kabul edebilir. Aynca Konsey oybirligi ile me
tinde kendi istedigi degi§iklikleri yapabilir. 

Tasanmn ikinci kez Parlamentoda ele ahnmastmn sonu~lart nedir? Bu 
usuliin benimsenmesi ile karar mekanizmasmm etkilenmesi miirnkiin miidiir? 

Avrupa Parlamentosunun birinci a§amada onerdigi degi§iklikler, Konsey 
tarafmdan "ortak pozisyon" da benimsenmemi§ ise, ikinci a§amadan sonra 
Konsey tarafmdan kabul edilmesi §anst fazla olmaz. Konsey tutumunu belir
lemi~tir ve Parlamentoda mutlak ~ogunluk, yani 260 oy gerektiginden bu sa
YIYI bulmak kolay degildir. 0~ ay stire ongoriilmesi de Parlamentonun gecik
tirme imkant olmadtgmt gosterir. 

Konsey'in ~tkmastm istedigi yasama i§lemleri, ikinci a§amaya ula§aca
gmdan, burada Kornisyon-Parlamento i§birliginin Konsey iizerinde onemli 
bir bask! unsuru olu§turabilecegi ifade edilmektedir. ~iinkii, Konsey, bu du
rumda ya ktsa bir siire i~inde, degi§tirilmi§ metni kabul edecek veya tasartyt 
tamamen kaybedecek, siirenin ge~mesinden sonra tasart kadiik olacaktrr. 

Konsey'de oybirligi saglanmast halinde, Konsey metinde degi§iklik ya
pabilir ama tek bir iiye Devletin kar§t ~tkmast Parlamentonun durumunu gii~ 
lendirmektedir. Bu durumda, tasarmm kabul edilerek yiiriirliige girmesini is
teyen ~ogunluk Devletler, ya kar§t ~tkan iiye Devlet veya Devletlerin istedigi 
degi§iklikleri kabul ederek, bunlan kazanacak ve oybirligini saglayacaklar, 
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ya da Parlamentoyu ikna edeceklerdir. 

Dogrudan se~imlerle te§kil olunan Avrupa Parlamentosunun kar§t ~tk
masma ragmen tasanlarm kabul edilmesi "dii§tiniilmez" bir husus olarak be
nimsenirse, (§u an i~in tamamen bir temennidir) fimegin; 

- Komisyon, Parlamentonun kar§t ~tkmas1 halinde tasansnn geri ~ekme
yi kabul edebilir. Demokratik bir anlayt§m yansimast olarak Komisyon, Par
lamentonun itiraz ettigi yasama i§lemi tasansm1 geri ~ekmek gibi finemli bir 
ilke karan alabilir. 

- Oye Devletlerden biri, Parlamentonun kar§l ~tktlgl metni kabul etmeyi 
"demokrasi anlayt§ma ters" bularak oy vermezse "oybirligi" saglanmarm§ 
olur. 

Tabii ki, bunlar parlamentonun gii~lenmesini arzu eden ~evrelerin te
menni mahiyetinde ortaya atuklan gfirii§lerdir. 

Bu temenniler dt§mda, bugiinkii durumda, yukanda fizetledigimiz i§bir
ligi prosediirii sonucunda Parlamentonun yetkilerinin pek de artmadigt gfiriil
mektedir. 

Eger Parlamento, Konseyde benimsenen "ortak pozisyonu" redderse, 
Konsey bir tasanyt oybirligi ile kabul edebilir. (Uiksemburg mutabakatma 
gfire bir iiye Devlet, temel ~lkarlan sfiz konusu oldugu gerek~si ile, bir tasa
fmln kesinle§mesini, oy ~oklugUDun yeterli oldugu durumlarda dahi finleye
bilmektedir ki bu konuyu Konseyi incelerken gfirecegiz). 

Uzla§ma prosediiriiniin uygulandtgl durumlarda, Parlamento ve bir uye 
Devletin i§birligi ile, o tasanrun bloke edilmesi imkam ortaya ~lkml§tlr. Bu, 
Parlamentonun giiciinde az da olsa bir artl§tlr. 

Parlamentonun degi§iklik finerilerini Komisyon benimserse, Konsey 
bunlan oybirligi ile reddedebilecektir. Ancak bu yeni bir geli§me degildir. 
Daha fince de Konsey, Komisyon tasans1 uzerinde, oybirligi saglanmadan 
degi§iklik yapamamakta idi. Ote yandan, Komisyonun kendi tasans1 iizerin
de degi§iklik yapma yetkisi daha fince de vardi. Parlamentonun g6r6§leri ~r
~vesinde, Komisyon, tasardafml degi§tirmekteydi. Son degi§ikliklerle, Ko
misyon'a Parlamentonun 6nerilerini dikkate alma yiikiimliilugu getirilmi§ 
oldu. Kmnisyon, Parlamentonun finerilerini reddederse, red gerek~lerini de 
bildirmek durumundadrr. Getirilen yilldimliiliik belki de red halinde gerek~
lerin bildirilmesinden fiteye gitmemektedir. 
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c) l§birligi Usuliiniin Uygulanmas1 

Tek Senedin yiiriirliiye girmesi ile uygulanmaya ba§lanan i~birligi usUlii 
ile ilgili olarak Temmuz 1987-Ekim 1988 tarihleri arasmdaki 16 ayhk bir dt>
nemi kapsayan ara§tmnasmda Corbett ~u sonu~lara varmaktad1r: 

Birinci Miizakere (First Reading): Parlamento, 53 Komisyon t>nerisini 
ele alrru~. 7'sini onaylarken, 46'smda degi~iklik yapm1~Ur. 

Komisyon, Parlamentonun yapug1 degi~ikliklerden % 77'sini kabul ede
rek sundugu tasar1da degi~iklik yaprru~tlr. Parlamentonun yapt1g1 603 degi
~iklik t>nerisinin 462'si b<>ylece kabul edilmi~tir. 

Aym siire zarfmda, Konsey, kabul ettigi 54 ortak pozisyonda, Parl1\men
tonun t>nerdigi 516 degi~iklikten 252'sirli kabul etmi~tir ki, bu %49 oramnda
du. 

tkirlci Miizakere (Second Reading): Parlamento, Konsey'in benimsedigi 
41 ortak pozisyondan 22'sini, degi~iklik yapmadan kabul etmi~tir. 

18 tasanda Parlamento, Konsey'irl Ortak Pozisyonuna 86 degi~iklik ge
tirmi~tir. Bunlarm 47'si (yansmdan biraz fazlas1 (%55'i) Komisyon tarafm
dan desteklenirken, Konsey, sadece 16'stm kabul etmi~tir. 

Bir tasanda Parlamento, Konsey'in ortak pozisyonunu red etmi~ ve Kon
sey t>ngt>riilen siire olan 3 ay i~irlde oybirligirle ul~amaymca tasan dii~mii~
tiir. (II) 

Gt>riildiigii iizere, geleneksel Konsey-Komisyon diyalogDna Parlamento 
da daha aktif bir ~ekilde girmektedir. 

ParH1mento Komisyon b~kanlar1, Konsey toplantllarma davet edilip, 
k:ar§Ihkh gt>rii~meler yapllmakta, Kornisyon, Konsey ve Parlamento uzman
lart biraraya gelerek degi§iklikler konusu gt>rii~mektedirler. 

(11) Bkz. dn. 10. 
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~EMA: 
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Kiasik Parlamenter demokrasilerde Parlamentonun yiiriitme orgaru uze
rinde ~§itli denetim yetkileri vardtr. Parlamenterler, hiikOmete veya bakan
lara belli konularda soru yOneltebilirler. SOzlii ve yazth soru sorulmast ya
mnda "Meclis Ara§tlrmast", "Gene! Gorii§me" gibi degi§ik denetim 
irnkanlart vardtr. Ancak, Parlamentolarm hiikumet iizerinde en onemli yetki
si, gensoru Onergesi verilmesi ve giivensizlik oyu ile bir heyet olarak 
hiikumeti veya teker teker bakanlart dii§iirme yetkisidir. 

Avrupa Parlamentosu'nun da benzer denetim yetkileri vardrr. Bunlardan 
en Onemlisi, Parlamentonun bir giivensizlik oyuyla Komisyon'u bir heyet ola
rak en bane gorevden uzakla§tlrabilme irnk&nldrr. Ancak, Avrupa Parlamen
tosu, tek tek Komisyon iiyeleri aleyhine gensoru onergesi verip dii§iireme
mekte, Komisyonun tamamtm kuru! halinde istifaya zorlayabilmektedir. 

Parlamenter demokrasilerde yeni kurulan hiikumetler, Parlamentodaki 
siyasi partilerin ~ogunlugunun destegine ihtiya~ duyar. HiikOmeti kurmakla 
gOrevli ba§bakan adayt, Parlamentoda ~ogunluk partisinin lideri degilse, ye
terince destek saglamak iizere Koalisyon hiikumetleri olu§turur. Daha sonra 
da kurulan hiikiimet, programtru hazulayarak Parlamentoya sunar. Parlamen
toda ~ogunluk tarafmdan desteklenmedik~e gOrevde kalamaz. 

Avrupa Toplulugunda, konumu yiiriitme organma benzetilen Komisyon 
iiyelerini iiye Devlet Hiikumetleri belirler. Bu atamalarda, Avrupa Parlamen
tosuna dam§tlmamaktadtr. Komisyon iiyeleri, Parlamento tarafmdan se~ilme
digi i~in, Komisyonun Parlamentonun istekleri dogrultusunda davranmas1, 
Parlamentoda agtr basan siyasi egilimlere uygun davranmast beklenemez. 
Komisyon Ba§kammn belirlenmesinden once, Avrupa Parlamentosunun 
"Geni§letilmi§ Ba§kanhk Divaru"na dam§tlmast ve Komisyon'un olu§umu
nun gOiii§iilmesi yeterli degildir. Ancak ciddi parlamenter muhalefet kar§t
smda belli ki§ilerin atanmast siyasi yOnden dogru bir davram§ olamaz. 

Aynca Parlamentoda ~e§itli konularda ihtisasla§llll§ Komisyonlar te§kil 
edilmi§tir. Tanm, Baltk~thk Komisyonu, Ula§tlrma Komisyonu gibi. Bu Par
lamento Komisyonlarmda tasanlar tartt§tlmakta, Komisyon yetkilileri bilgi 
vermektedir. 

~imdi Parlamentonun denetim yetkilerini gOzden ge~irebiliriz. Once, 
giivensizlik oylamast (gensoru Onergesi)ni ele alacak, daha sonra, yazth ve 
sOzlii soru, Komisyon'un Parlamentoya sundugu ytlhk gene! rapor ve diger 
konulardaki raporlarla ilgili gene! gOrii~me usullerini inceleyecegiz. 
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A) GUVENSlZLlK OYU (GENSORU ONERGESl) 

Parlamento, Komisyon'un yalt§malanru onaylamtyorsa, verilecek bir gii
vensizlik oyu ile Komisyon'un bir heyet olarak istifa etmesini saglayabilir 
(Md. 144). Bu, Parlamentoya tarunan en buyiik yetki olmakla beraber, §imdi
ye kadar bir kay t>nerge verilmesine ragmen hiybir zaman bt>yle bir giivensiz
lik t>nergesi kabul edilmemi§tir.O> 

Verilecek giivensizlik t>nergesine ili§kin usUI §artlan oldukya ayrmbh 
olarak t>ngt>rUlmti§tilr. Antla§ma, t>nergenin verildigi giin ile oylamanm yapt
lacagt giin arasmda 3 giin olmasw t>ngt>rmektedir ki, bt>ylece Parlamento 
tiyelerine oylamadan t>nce yeterince dil§tinebilme irnkam tanmrnak istenmek
tedir. Aynca, oylamaya yogunlugun katdmast gerekmektedir. Karar almabil
mesi iyin de oy verenlerin tiyte ikisinin bu y{)nde oy vermesi §arb t>ngt>rul
mti§tfir. Uyte iki yogunluk olmadtkya giivensizlik oyu ortaya 
ytkamayacakttr. Bir tiytincti §art ise {)nergenin ya siyasi bir grup tarafmdan 
verilmesi veya tiyelerin en az onda birinin irnzasmt ta§tmastdtr. 

Parlamentoya tarunan bu giivensizlik oyu muessesesi ile bir anlamda de
mokratik denetim t>ngt>ruldtig\i st>ylenebilir. Ancak, dikkat edilirse, Parla
mento'nun yetkisi sadece Komisyon'a kar§tdtr ve Konsey'e kaqt herhangi bir 
giicii bulunmamaktadtr. Halbuki, Topluluklarm karar orgaru olan Konsey, 
yiirutillen faaliyetlerin esas sorumlusu durumundadtr. Ne var ki, Parlamento
nun bu organa kar§t bir denetint yetkisi bulunmamaktadtr. Ayrtca, Komis
yon'a kar§t verilecek giivensizlik oyunun ne t>lyiide etkili olabilecegi tarb§tla
bilir. Komisyon tiyeleri, Parlamento tarafmdan kurul olarak istifaya 
zorlandtktan sonra, 158. madde uyarmca yerlerine yenileri atanana kadar 
giinliik i§leri yfirtitmekle sorumlu olacakbr. 

(I) Komisyon aleyhinde giivensizlik onerisi ilk kez Arahk 1972'de Parlamento'nun Top1uluk 
bii~si iizerindek:i kontrol yetkisi haklanda verilmi~ ise de daha sonra bir uzla~ma kara.n ile 
geri ~kilmi~tir. (O.J. Annex Debates No. 156 s. 1-26) Daha sonra 1976 yiliiun Haziran 
aymda siit tozunun hayvan yemlerinde kullarulmast konusunda verilen giivensizlik onerisi; 
4 ~kimser yarunda 109-18 reddedilmi§tir. Arahk 1976'da ise Parlamentonun denetim yet
kisi ve Komisyon'un bazt belgeleri Parlamentoya vermemesi iizerine gensoru onergesi ve
rilmi§, ancak Komisyon'un belgeleri vermesi iizerine geri ~kilmi~tir. Mart 1977'de Dolu 
Avrupa'ya tereyaj! satl~lan konusunda verilen onerge 95'e 15 ve 1 ~kimser oyla reddedil
mi§tir. 
Antla§marun 175. maddesi bir Topluluk kurumu olarak, Parlamentonun, Konsey'e kar§t, 

Antla§maya aylan davranmast (0rnej!in belli bir konuda i~lem yapmast gerekirken bu yola 
gitmemesi) halinde, Adalet Divaru'nda dava ~bilecej!ini hiikme bal!lamaktadrr. Ortak 
Ula§ttrma Politikast ile ilgili Parlamentonun giri§imi i~in bk. FORGING AHEAD: EURO
PEAN PARUAMENT 1952- 1988- YEARS, 36 Ed. 1989. s. 143. 
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Parlamento, Komisyon'u gOrevden uzakla§trrdtktan sonra, yeni seyile
cek Komisyon Uyeleri Uzerinde bir denetim yetkisine de sahip degildir. Dye 
Devlet HUkUmetleri, Parlamento tarafmdan gUvensizlik oyuyla gOrevden 
uzakla§tmlan Uyeleri, i~ politika nedenleriyle yeniden tayin edebilir. Avrupa 
Parlamentosu, Uye Devletler HUkUmetleri istedikleri ki§ileri se~tik~e, atanan 
Komisyonu heyet olarak gOrevden uzakla§trrabilir ve bu prosedUrU tsrarla 
tekrarlayabilir. Ancak, bu tOr ~ati§ma, Avrupa Parlamentosu yararma ola
maz; zira Parlamentonun siyasi otoritesi, Uye Devlet HUkumetlerinden azdrr. 
Dogrudan se~imlerden sonra Parlamentonun siyasi otoritesinin uzun donem
de artmast artmast beklenmektedir. Bunun i~in de Parlamentonun sorumlu 
davranmast, bir anlamda kendini kabul ettirmesi gerekir. 

Etkinligi ve i§leyi§ bi~imine ili§kin belirtilen ~ekinceler dt§mda, Parla
mento'nun Komisyon'u gOrevden uzakla§Urabilme yetkisi Topluluklar uze
rindeki demokratik denetim mekanizmasmm en belirgin Omegidir. 

B) SORU 

Parlamenterler tarafmdan yOneltilen sorular, Komisyon tarafmdan yazth 
veya sOzlil olarak cevaplandmlacaktrr. Bu yUkilmlillilk, Parlamentonun de
netleme yetkisinin Onemli bir yOnilnu gOstermektedir. Parlamento uyelerinin 
soru sorma uygulamast son ydlarda yaygmla§rrn§trr.<2> 

Sorulara cevap verme yUkilmliilUg\1, Antla§mada sadece Komisyon Uye
leri i~in var ise de, Parlamento, 1958 ythnda, bu yukilmliiluge Konsey'i de 
dahil etmi§ ve Konsey de bunu kabul etmi§tir.(3) 

(2) Parlamento iiyeleri yaz1h ve sozlii soru yoneltme imkarum olduk~ slk kullanmaktadrrlar. 
1969 ythnda Komisyon'a yoneltilen y3Zlh soru saytsl 504 iken, bu sayt her yu artarak 
1975'de 747, 1977'de 1152, 1979'da 1674 olmu§tur. 1987'de Komisyona sorulan y3Zlh soru 
saytst ise 2628'e ula§mt§llr. Sozlii sorular ise 1973'de lngiltere'nin kallhmtyla benimsenmi§ 
ve lngiliz Parlamenterler, Avam Kamarasmm bu en canh oturumlanm Stars bourg' ada getir
mi§lerdir. 1973'de Komisyona 34 soru yooeltilmi§tir. Bu sayt 1975'de 46, 1977'de 72, 
1979'da 42, 1984'de 36, 1985'de 68 olmu§ 1986 ve 1987'de 29 ve 35 sozlii soru yooeltilmi§
tir. 

(3) Konsey'e de soru yoneltilmesi kabul edilince 1969'da 1, 1971'de 3 Yaz1h soru sorulmu§, bu 
sayt daha sonra 1973'de 115, 1977'de 176 olmu§, 1980'de 271'e ula§bktan sonra 1987'de 193 
de kalmt§llr. Sozlii sorularda ise 1973'de 17 soru sorulmu§ ve bu sayt her y11 8-29 arasmda 
degi§mi§tir. 
Aynca Dt§i§leri Bakanlanna da yaz1h ve sozlii sorular yoneltilmektedir. 1975 'de 4 yazili so
ru ile ba§layan uygularna 1977'de 34, 1979'da 88 ve 1987'de 161 yazili soruya yiikselmi§tir. 
Dl§i§leri Bakanlanna sorulan sozlii sorular ise her y11 degi§mekle beraber 14'ii a§mamt§ b3Zl 
yillar 2 soru ile yetinildigi goriilmii§tiir. 
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Daha sonra 1962 ydmda, sozlii sorulara verilen cevaptan sonra gorii§me 
ac;Ilmast Konsey ve Komisyon tarafmdan kabul edildi. Ancak Konsey, gorii§
melerden sonra, gorti§Ulen konuya ili§kin olarak Parlamentonun karar alma
mast §artlyla soru sorulmaslill kabul etmi§ti. 

1973 ythnda da Parlamento, Komisyon ve Konsey'in kaulmayt kabul et
ti~i "soru saati"ni benimsedi. Burada da bir aymm yapddl ve sadece Komis
yon cevaplan uzerinde gorti~me ac;Ilmast kabul edildi. 

Bu aymm, bir yanda Parlamento ile di~er yanda Konsey ve Komis
yon'un ili§kilerindeki farkl belirlemektedir. Parlamentonun denetleme yetki
si, Parlamentonun siyasi denetimi altmda bulunan Komisyon ilzerindedir. Bu 
denetim, Konsey ilzerinde soz konusu olamaz. Konsey'in Parlamento ile ili§
kileri "siyasi i§birligi", "ortakhk" §eklinde olur ve iki kurum arasmda bir di
yalog kurulmast ile ifadesini bulur. 

Ydda bir kez, Parlamento Ba§kant, Konsey Ba§karu ve Komisyon Ba§
kant bir araya gelir, Konseyin henilz karara baglamadt~t meseleleri inceler
ler. 

Aym §ekilde Konsey'in bir temsilcisi, ydda uc; kez olmak ilzere Parla
mentoya Konseyin faaliyetleri hakklnda bilgi sunar. Aynca Konsey Ba§karu 
zirve toplanttlart hakklnda Konsey'e bilgi verir. 

Her 6 ayda bir, Konsey'in donem ba§kanh~tm ilstlenen Ba§kan, "Ba§
kanhk Programt"m Parlamentoya sunar. Donem sonu itibariyle, o donemin 
onemli olaylanm ozetler. Aynca, Dt§i§leri Bakanlan Konferanst Ba§kant, 
Avrupa Siyasi l§birligi konusunda saglanan i~birli~i hakkmda ytlda bir kez 
bilgi verir. Bundan sonra gorti§me ac;tlabilir. 

Bu gorti§melerde Parlamento uyeleri, Toplulu~ gelece~ine ili~kin gO
rii§lerini Konsey ilyelerine bildirmi~ olur. 

C) GENEL RAPOR 

Komisyon, her ytl, Parlamento oturumlanmn ba§lamasmdan en az bir ay 
onceden faaliyetlerine ili§kin bir "genel rapor" yaymlar. Parlamento'nun ytl
ltk toplantdan Mart aymm ikinci sah gilnil ac;tldt~ma gore, raporun ~ubat ayt 
ic;inde (ilk hafta) yaymlanmast gerekmektedir. Komisyon'un Parlamentoya 
gonderdi~i bu rapor, Parlamentoda tartl§thr. Komisyon'un ytlhk faaliyetleri
ne ili§kin olarak hazrrladtgt raporun Parlamentoda gorii§Ulmesi ile gilvensiz
lik oyu arasmda bir ili§ki kurmak milmkilndilr. Avrupa Komilr ve c;etik Ant-
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la§mast'nda her iki husus da ayru maddede (md. 24) duzenlenmi~tir. Ancak 
Parlamentonun giivensizlik onergesi i'):in yilhk raporun sunulmasirn bekleme
si gerekrnez. 

Komisyon'un ytlhk faaliyet raporunun Parlamentoda gorii~iilmesi , Top
luluk faaliyetlerinin her yontiyle ele ahnmasma ve tarti~Ilmasma imkan ver
mektedir. Bunun nedeni de Komisyon'un genel raporunda, Toplulugun btitiin 
l):ah~ma alanlari hakkmda bilgi verilmesidir. Ancak Konsey ve Avrupa Yati
nm Bankast'mn da ayn ayn Parlamentoya yllhk rapor sunmalar1 gerektigin
den, bu organlara ili~kin konular onlann raporlan gorii~iiltirken ele almmak
tadrr. 

Komisyon'un Parlamentoya sundugu genel rapora ek olarak, aynca 
"Toplulukta Tarim Durumuna tli~kin Yilhk Rapor", "Toplulukta Sosyal Du
ruma tli~kin Rapor" , ve "Rekabet Politikas1 Hakkmda Rapor" sunulur. Ko
misyon, aynca her ytl, "BOlgesel Fon Raporu" , "<;evre Korunmas1 Durumu" 
ve "Ttiketicinin Korunmas1 ve Enfonnasyon Politikast" konulannda yllhk ra
porlar sunarak l):ah~malar hakkmda uyeleri aydmlatir. 

Verilen bu raporlar, Topluluk biinyesinde yurutiilen '):ah~malara ili~kin 
olarak geni~ bilgi edinme imkan1 saglamaktadrr. Kar~Ila~Ilan sorunlar ve on
goriilen I):Oziimler, saglanan ilerlemeler, bu raporlarda belirtilmektedir. Ote 
yandan, Parlamentonun '):e~itli Komisyonlarmda yuruttilen '):ah~malara, Ko
misyon temsilcileri de bilgi vennektedir. 

Komisyon Ba~karu'mn her ytl Parlamento ai):Ihrken yapttgt program ko
nu~mast, o ytlki faaliyetlerin genel l):izgisini yansitmast a'):tsmdan onem ta~tr 
ve a'):Ilan genel goru~mede bu program tartt~thr. 

3. PARLAMENTONUN BUT<;E KONUSUNDAKt YETK1LER1 

A) BUT<;E TASARISININ HAZIRLANMASI: KOMtSYON VE KON
SEY 

Topluluk biit¥esi haztrlanmadan once, Topluluk kurumlan, bir sonraki 
mali ytl i'):in harcama tallminlerini belirler ve Komisyon'a gonderirler. Ko-
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misyon, Toplulugtln gelir ve gider tahminleriniO> iyeren bir "lln tasanyt" ha
Zirlayarak Konsey'e sunar.<2> Buna "biitye tasariSI taslag1"da denebilir. 

Konsey, Komisyon'dan gelen on tasar1y1 "Biitye TasariSI" haline getirir. 
Konsey, bu karar1 ag1rhkh cogt~nlukla alacaktir. 

Konsey, Komisyon'dan gelen on tasar1 ile bagh degildir.Konseyin Ko
misyon'dan gelen tasarilarda ilke olarak degi§iklik yapamadigm1, ancak oy
birligi saglanmasi halinde metinde degi§iklik yapabildigini biliyoruz. Bu ku
ral, biitye tasansmm kesinle§tirilmesinde uygulanmaz ve Konsey oybirligi 
aranmadan agrrhkh cogt~nlukla Komisyondan gelen on tasar1da degi§iklik 
yapabilir. Ancak, Konsey, Komisyon'un hazrrlad1g1 lln tasar1da degi§iklik 
yapmadan once, Komisyon'un gorii§iinii alrr. 

Konsey daha sonra bi.itye tasansmi Parlamentoya gllnderir.<3> 

B) BiJT<;ENtN PARLAMENTODA GORUSULMESt 

Parlamento, biitye tasansm1 kabul veya red edebilecegi gibi baz1 degi
§iklikler de yapabilir. 

Parlamento, Konsey'den gelen biitye tasansmt kabul ederse, biltce kesin
le§ir. Parlamentonun, biitye konusunda 45 giin iyinde karar alamamast duru
munda, biitceyi kabul ettigi varsayil1r. Kabul veya red di§mda, Parlamento 
biityede degi§iklik yapilmasm1 da onerebilir. 

Parlamento'nun biitce tasar1smda degi§iklik yapabilme yetkisini inceler
ken Topluluk harcamalarmda aymm yapmak gerekir: 

l. Antla§malardan veya diger Topluluk yasama i§lemlerinden kaynakla
nan harcamalar (zorunlu harcamalar) ve 

(1) Toplulugun tiim gelir ve giderleri, her biit~ yili i~in onceden tahmin edilmek ve bii~e 
gosterilmek zorundadrr. Aynca, biit~. gelir ve giderleri denk olmahdrr. (Md. 199). 

(2) Toplulukta mali ytl, "takvim yth" oldugundan, 1 Ocak-31 Aiahk tarihlerini kapsayacaktrr. 
Biit~nin vaktinde kabul edilebilmesi i~in Komisyon'un Biit~ Ontasansm1 en g~ 1 Ey1iil 
de Konsey'e ula§tlrmast gerekmektedir. 

(3) Konsey'in biit~e tasansm1 5 Ekim tarihine kadar Parlamentoya sevk etmesi gerekir. Parlli
mento'nun, biit~ tasansmdaki zorunlu olmayan harcamalarda degi~iklik yapma hakla var
du. Zorunlu harcamalarda ise ayarlamalar (modification) onerme hakla vardrr. Birinci kate
goridek.i i§lernler i~in iiyelerin ~ogunlugu ile karar verir. lk.inci kategori i~in ise verilen 
oylann ~gunlugu ile karar alrr. 
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2. Di~er harcamalar (zorunlu olmayan harcamalar). 

Zorunlu olmayan harcamalarda Parlamento tadilat (amendment) yapa
bilir. 

Zorunlu harcamalarda ise ayarlamalar (modification) yapabilir. 

Zorunlu olmayan harcamalarda yapllacak de~i~ikliklerde son sozu Par
lamento soylerken, zorunlu harcamalarla ilgili de~i~ikliklerde son karar Kon
sey'indir. 

De~i~iklikler daha onemli oldu~ i~in Parlamento uyelerinin salt ~o~n
lu~nca kabul edilmesi gerekir. Zorunlu harcamalarda ayarlamalar ise veri
len oylann ~o~nlu~ ile benimsenebilir. 

Parlamento, btit~ede de~i~iklikler (tadilat) veya ayarlamalar onermekte 
ise, btit~e tasartst Konsey'e geri gonderilir. Parlamento'nun btit~e tasansmda 
yapmak istedi~i de~i~iklikler, Konsey'de, "ayarlama" veya de~i~iklik "tadi
lat" olmasma ve ayarlamalar da, bunun, btit~e toplam harcamalarmda bir ar
tl~ getirip getirmemesine gore de~i~ir. Bu da, ayarlamalarda btit~ede bir ka
lemde getirilen harcama artt~larmm, aym kurumda ba~ka kalemlerde 
indirimlerle dengelenip dengelenmemesine ba~hdtr. 

1. Degi§iklikler (Tadilat): Parlamentonun kabul etti~i tadilat, Kon
sey'de a~trla~ttnlmt~ ~o~nlukla de~i~tirilebilir. [Burada, Komisyon'un one
risi tizerine bir karar ahnmadt~t i~in 54n6 oramndan b~ka, sekiz tiye Devle
tin de lehte oy vermesi gerekir. AET md. 148(2); AK<;T md. 28/4. m.; 
Euratom md. 118 (2).] E~er Konsey'de onbe~ gun i~inde karar ahnamazsa 
Parlamentonun getirmi~ oldu~ de~i§iklik kabul edilmi~ saythr. 

2. Bir kurumun toplam harcamalarma arttarmayan ayarlamalar 
(modification): Parlamentonun yaptt~ bu ayarlamalar Konsey'de a~arla~tt
nlrm~ ~o~nlukla red edilebilir. Onbe~ g1in i~inde Konsey'de karar ahnamaz
sa, Parlamentonun yapmt~ oldu~ bu ayarlamalar da kabul edilrni~ saythr. 

3. Bir kurumun toplam harcamalaram arttaran ayarlamalar (Modi
fication): Bu konuda Parlamentonun getirdi~i oneriler, Konsey'de ozel ola
rak bir kararla kabul edilmemi~se red edilmi~ saythr. Bu onerilerin Kon
sey'de kabul edilebilmesi i~in a~trl~tmlrm§ ~o~nluk gerekir. Dikkat 
edilirse, burada Konsey'in Parlamentonun yapmak istedi~i de~~ikli~i a~r
l~ttnlmt~ ~o~nlukla kabul etmesi gerekir. Boyle bir karar ahnamamt~sa red 
edilrni~ saythr. (llk iki ~tkta ise, Konsey 15 g1in i~inde a~trhklt ~o~nlukla 
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karar alamazsa, Parlfunentonun yapug1 degi~iklik kabul edilmektedir. Harca
malari arttlran ayarlamalarda Konseyin aynca karar almas1 zorunludur. Karar 
almazsa Parlfunentonun yapt1g1 degi~iklikler reddedilmi~ saydrr.) Eger, on
be~ giin i~inde, Konsey, Parlfunentonun yapt1g1 tadilatta bir degi~iklik yap
mami~sa ve aynca Parlfunentonun ayarlamalarm1 (modification) kabul etrni~
se biit~e kabul edilmi~ olur ve kesinle~ir. Aksi halde tekrar Parlfunentoya 
gonderilir. 

Biit~e tasar1s1 Parlfunentoya geldiginde zorunlu harcamalarla ilgili ola
rak Parlfunentonun herhangi bir degi~iklik yapma yetkisi yoktur. 

Parlamentonun biit~enin bu hiikiimlerinde yapt1g1 ayarlamalar, Kon
sey'de kabul edilmemi~ ise Parlfunentonun yapabilecegi tek ~ey biit~enin tti
miinii red etmektedir. 

Zorunlu olmayan harcamalarda ise, Parlfunento, daha once yapm1~ oldu
gu tadilatta Konseyin yapt1g1 degi~iklikleri red edebilir ve bu kesin bir i~lem
dir. Ancak Parlfunentonun bu yonde alacag1 karar, iiyelerin ~ogunlugu ile 
ahnmahdrr. Aynca verilen oylann be~te ii~ii bu yt>nde verilmi~ olmahd1r. 
Onbe~ giin i~inde bOyle bir karar almamazsa biit~e Konsey'den geldigi ~ekil
de kabul edilmi~ say1hr. 

Gt>riildiigii iizere, zorunlu olmayan harcamalarla ilgili olarak Parlfunen
tonun yetkileri kii~iimsenecek boyutlarda degildir. Ancak, ydhk harcama ar
ti~larmda bir oran, b~ka deyi~le smrr belirlenir. Bu belirlenen oran, gayri sa
fi milli haslladaki arti~. milli biit~e ve Topluluk dahilindeki enflasyon dikkate 
ahnarak bulunur. Bu oran, "azami art1~ oraru" olarak isimlendirilmekte olup, 
art1~ yapma yetkisi de bu oranla simrlandmlmaktadir. Ancak, Konsey ile Par
lamento arasmda bir anla~ma saglanmasi ile bu oran arttmlabilir. Bu arti~a 
karar verebilmek i~in, Konsey'in ag1rhkh ~ogunlukla iradesini izhar etmesi 
gerektigi gibi, Parlfunentonuri da iiyelerinin ~ogunlugu ile ve verilen oylarm 
ii~te ikisi ile karar almas1 gerekir. 

C) PARLAMENTONUN BUT<;EY1 RED ETMESt 

tkinci Biit~e Antla~mas1 ile A vrupa Parlfunentosuna, "onemli nedenler 
olmas1 halinde" biit~enin tamamm1 red etmek hakk1 tamnmi~tlr (Md. 203/8 
AET; Md. 78(8) AKc;T; Md. 177(8) Euratom). Eger Parlfunento iiyelerinin 
~ogUDlugu bu gorii~te ise Parlfunento biit~eyi red edip, yeni bir biit~e tasans1 
haZirlanmasmi talep edebilir. Parlamentonun bii~eyi reddedebilmesi i~in 

onaylarm ii~te ikisinin o yt>nde verilmesi gerekir. 
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Parlrunento'nun biit~eyi reddi, genellikle, yeni bir tasan haztrlaytp mali 
ytl b~lamadan tekrar Parlrunentoya sevkine imkan vermeyecek kadar g~ ta
rihlerde vuku buldu~ndan, Toplulukta ~ah~malarm durmamast arnactyla, 
her ay i~in bir l>nceki ythn biit~esinirt onikide birlik bl>liirniiniin yeni ytlla 
birlikte harcanmast yoluna gidilir. 

Avrupa Toplulu~'nun biit~esi, ilk kez 1979 ythnda red edildi. 1980 ma
li yth biit~esi gl>rii~iiliirken, Avrupa Parlrunentosu, biit~enin kabuliinti, Kon
sey'in zorunlu olmayan harcamalardaki art1~1 onaylamaSI ve tanm harcama- · 
larmt ktsmak amactyla l>ngl>riilen tedbirlerin uygulanmast ~artlanna 

bagladtgmt a~tklamt~tl. Konsey ile Parlrunento arasmda uzun siiren "uzla~
ma" ~ah~malanna ragmen, Konsey, l>zellikle ilk ~artt (zorunlu olmayan har
carnalardaki artt~t) kabul etmedi. Bunun iizerine de Parlrunento ~artlan kabul 
edilmedigi gerek~esiyle, 13 Arahk 1979'da biit~eyi reddetti. 1980 yth btit~e
sinin o tarihlerde bir sonraki ythn biit~e tasan taslagma son ~eklirti vermek 
durumunda idi. 

Avrupa Parlamentosu, Antla~malarda ongl>rillen yetkilerinin olduk~a kt
stth o1mast kar~tsmda bu yetkileri geni~letmek ~abalanna paralel olarak, 
mevcut yetkilerini de sonuna kadar kullanmak, bir anlamda kendini kabul et
tirmek, agtrhgmt hissettirmek arzusundadtr. 

Topluluk ~ah~malanmn durmarnast i~irt. bir l>nceki ytlm btit~esinin oni
kide birinin her ay harcanmast imkammn tanmdigtm belirtmi~tik. 1979 ythn
da ilk kez yaptlan dogTUdan se~irnlerle Parlamentoya se~ilen Parlrunenterler 
Strasbourg'da biit~eyi reddederken, bu karardan en ~ok zarar gl>ren kesimi de 
olu~turdular. Daha l>nce, Avrupa Parlamentosu tiyeleri dogrudan se~imlerle 
degil, kendi iilkeleri yasarna organlarmdan, iiyeler arasmdan se~iliyorlardt. 
Bu uyeler aym zamanda kendi iilkeleri parlarnentosuna iiye olduklarmdan, 
Avrupa Parlamentosundan maa~ almtyor, sadece yol paralan Odeniyordu. 
DogTUdan se~im karan ile Parlrunenter saytst da iki misli artmt~tt. Yeni biit~e 
tasansmda dogTUdan se~imle gelen Parlrunenterlere hem maa~ baglantyor, 
hem de uye saytsmdaki artt~ dikkate altmyordu. Biit~e reddedilirtce, bir l>nce
ki ythn biit~esirtin onikide birinin yeni Parlamentonun ihtiya~larlfll ka~tla
mast imkant yoktu. Bl>ylece biit~enin reddinden en ~ok zarar gl>ren kesim 
Parlrunenterler oldu. 

Avrupa Parlamentosu'nun bfit~e konusundaki yetkileri bir l>l~Ude artmt~ 
ise de demokratik parlrunenter rejimlerde yasarna organlanrnn sahip oldugu 
btit~e yetkilerine oranla olduk~a smtrhdtr. (Esasen Toplulukta yasarna orgarn 
Avrupa Parlamentosu degil, Konsey'dir ve Konsey bu yetkiyi Komisyonla i~-
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birligi halinde kullamr. Komisyon'un tasan hazrrlama, yasama i~lemlerini 
ba~latma yetkisi vard1r. Avrupa Parlamentosu da yasama i~lemlerine i~tirak 
eder, daha ziyade dam~ma i~levini yerine getirir ve yasama i~lemlerine, Ozet
ledigimiz usiile uygun olarak katdrr.) 

Adalet Divam'mn bir karannda da belirttigi iizere, Avrupa Parlamento
su, biitye konusundaki yetkilerini, Antl~mada belirlendigi ~ekilde Konsey 
ile i~birligi halinde kullamnahd1r. Bu konuda ilginy bir geli~meye k1saca de
ginmemiz gerekir: 1986 biityesi iyin Komisyon, zorunlu olmayan harcama
larda artl~ oramm azami % 7,1 olarak belirlemi~ti. Konsey, biitye tasansm1 
karara baglarken bu oram % 7,05 olarak benimsedi. Biitye gOrii~melerinde 
Parlamento daha yiiksek bir artl~ gerektigini one siiriiyordu. Uzla~ma prose
diiriinden sonra Konsey, % 14,6lik bir art1~ oramm kabul etti. Parlamento ise 
bunu da yeterli bulmad1 ve uzla~ma yabalan sonunda Konsey, % 17,02 hk 
bir art1~1 Parlamento'nun onayma sundu. Parlamento ise Konsey'in bu oneri
sine attf dahi yapmadan, kendi kendine, zorunlu olmayan harcamalarda % 
19,5 lik bir art1~ kararla~t1rd1. Bunun iizerine Konsey, Parlamentoya sundugu 
teklifi geri yekti ise de Parlamento b~kan1 "biityenin kabul edildigini" aylkla
dl ve durumu Konsey'e bildirdi. 

Bu geli~meler iizerine iiye Devletler (Almanya, Fransa, lngiltere ve Uik
semburg) ve Konsey, 1986 biityesinin kabuliine ili~kin bu i~lemin iptali iyin 
Adalet Divam'nda dava aytdar. Adalet Divan1, bu konuda ~u karan verdi: 
"Antl~manm, Kornisyon tarafmdan belirlenen azami oramn artlnlmas1 iyin 
bir kriter Ongormeyip, konuyu Konsey ile Parlamento'nun anla~masma bag
lamas• kar~1smda, bOyle Onemli bir konuda bu kurumlardan birinin niyetini 
varsay1mlara dayanarak tespit etmek dogru olamaz. 0 nedenle, Parlamento 
B~kammn, biityenin kabul edildigini beyan ettigi anda, art1~ oram ile ilgili 
bir anla~ma olmad1gmdan prosediir tamamlamn1~ degildir. Bu durumda biit
yenin kabulii hukuka aykrruhr."<5> 

Daha once, bir ara kararla, Divan, 1986 biityesinin geyerliligi tartl~ma 
konusu olmayan bOliimlerinin uygulamnasma izin vermi~ti. Divan son kara
rmda, biitye i~lemlerine ba~tan degil fakat Parlamento'nun ~m yUksek oram 

(4)Usher, John: The Financing of the Community, Thirty Years of Community Law 1983 s. 
214; McMahon/Murphy age. 

md. 203 /9 (son) belirlenen artl§ orarunda degi§i.kligi §Oyle diizenler: "Aguhldl ~gunluk
la karar alan Konsey ile kendisini olu§turan iiyelerin ~guniugu ve kullarulan oylann be§te 
ii~ii ile karar alan A vrupa ParHimentosu arasmda anla§ma ile yeni bir oran saptanabilir". 

(5) Case 23!86 R. United Kingdom v. European Parliament; Case 34/86 Council v. European 
Parliament 3 CMLR 82, 94 (1986). 
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kabul etti~ ~amadan devam edilmesini istedi. Adalet Divam'mn bu kararm
dan sonra, bir hafta i~inde Konsey ile Parlamento arasmda anla~maya vanld1. 
Bunun sonucu olarak kabul edilen biit~e. Divan'm iptal ettigi btit~eden daha 
yiiksek bir meblag ile baglanmt~ oldu. 

D) 1988 BUT<;EStNtN KABULUNDE KARSILASILAN SORUNLAR 

1988 Biitl;esi'nin 1987 y1h sonundan once Konsey ve ParHimento tara
fmdan onaylan1p kesinle~mesi gerekirkenO > bilt~e ancak I Haziran 1988'de 
kabul edilebildi. Yukar1da gordugumilz bilt~e takvimine gore Konsey, biit~e 
tasansm1 en ge~ 5 Ekim tarihine kadar Parlamentoya gondermek yukumlillil
giinde idi (md. 203/4 ). Topluluk tarihinde ilk kez bu ger~ekle~medi ve mali 
y1l ba~ladlgtnda ortada bir but~e "tasans1" dahi yoktu. Konsey'in btit~e tasari
smt hamlayabilmesi, ongorulenin iki kat! bir silrede gere~le~ti ve bu ama~la 
~imdiye kadar gorillmemi~ say1da Konsey toplantlsi yapllarak bilt~e tartl~Il
di. Biit~e ile ilgili Konsey toplant!lanmn sayiSI 6 oldu. 

Konsey, biit~e disiplini konusunda daha once belirledigi ilkeler uyarmca 
1988 yilt i~in bir referans ~er~eve hazirladi. 6nceki y1llarda oldugu gibi go
ru~melere Parlamento da davet edildi ise de Parlamento, "Konsey'in tek ta
rafh i~lemi" olarak gordUgu bu ~ah~maya katllmak istemedi. 15 Haziran 
1987'de 35,273 milyar ECU gelire kar~1 37,821 milyar ECU harcama tablosu 
ile k~Il~Ildl. Konsey "kendi kaynaklan" tavam ile smrrh olan harcamalar
daki art1~1 ongormemi~ti. 

Tek Senet ise biit~e konusunda bir duzenlemeye yer vermemi~ti. Ancak, 
~ubat 1987 de Kornisyon, "Tek Senedi ba~anh kllmak i~in yap1lmasi gere
kenler konulu bir raporda, BOlgesel, Sosyal ve Tanm Rehber Fonlarm1 da 
kapsayan yap1sal fonlar dahil, Topluluk harcamalarmda bir art!~ ongorurken 
tar1msal garanti harcamalanmn disipline edilmesini istiyordu. 

Harcamalardaki art1~, gayri safi milli haslla esasma dayanllarak Toplu
luk "kendi kaynaklanna" iHiveler saglanmast ile kar~llanacaktl. 

But~e on tasans1 biitun bunlan dikkate alarak gelirler kalemlerine bu ye
ni kaynaklar1 da dahil ediyordu. Ancak bunlar, Antla~manm 201. maddesi 
uyannca yeni kararlar almmasma baghydt ve bu kararlar i~in Konsey'de oy-

(1) 30 Haziran 1982 tarihli Ortak Deklarasyon gecikmeler olabilece~ini dikkate alarak 1 ~uba
ta kadar kabul i§lerninin bitmesini ongorrnii§tii. Nicoll, William: 'The Long March of the 
EC's 1988 Budget" 27 Journal of Common Market Studies. 161 (1988) 
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~EMA: 

BUT~E GORU~MELER1 VE KURUMLARARASI 
lLl~KtLER ~EMASI 

Topluluk kurumlan 
bir sonraki mali ytl ya
pacaklan harcamalan 
belirleyerek Komis
yon'a bildirirler. 

Avrupa Parlamen
tosu 45 giin i~inde 
biit~e ile ilgili bir 
i§lem yapmaz. 

KOM1:SYON 

~ 

Komisyon Biit
~ on tasansml 
haz1rlarve Kon
sey'e gonderir. 

KONSEY 

~ 

Konsey ag1rhkh ~ogunluk
la Biit~e Tasansm1 kesin
le~tirir ve Avrupa Parla
mentosu'na sevk eder. 

AVRUPA ARLAMENTOSU 

Avrupa Parlamento
su Konsey'in sundu
gu Biit~e Tasansm1 
onaylar ve biit~e ka
bul edilir. 

Avrupa Parlamen
tosu Biit~e Tasan
sml iiyelerin ~o
gunlugu ile 
reddeder. 

BiJTc;E RED 
~ED1LM1~T1R. 

Blrr<;E KABUL EDtLtR VE 
YURURLUGE GtRER 

AVRUPAPARLAMENTOSU 
B0Tc;EDE DEGl~lKLlK 

Y APMAK lSTERSE. 

I 
! Zorunlu olmayan harcama- Mecburi harca-larda A.P., iiyelerinin ~o- malarda oylann gunlugu ile biit~e tasansm-
da degi§iklik yapar. ~gunlugu ile 

(amendment) ayarlamalar ya-
par. 

KONSEY'E I KONSEY'E GONfRtLtR 
GONDERtLtR I 

Konsey. Parlamento- Konsey, 15 giin i~inde Av-
nun yap11g1 degi§iklik- rupa Parlamentosu'nun 
lerle ilgili 15 giin i~in- yap11g1 degi§iklikleri ag1r- IBir kurumun Bu ayarlamalarh 
de bir karar almazsa, hkh ~ogunlukla degi§tirir toplam harcama bir kurumun top 
degi§iklik kabul edil- ve tekrar Parlamentoya Jannda artl§ ol- Jam harcamala-
mi~ say1Isr. gooderir. mu§ ise nnda arll§ olma-

AVRUPAPA,LAMENTOSU 

ml§ ise 

Parlamento 15giin i~in- Avrupa Parlamentosu 
de bir i§lem yapmazsa Konseyin yapt1g1 degi§ik-
Konseyin yap11g1 degi- likleri, iiye say1smm ~o-
~iklik kabul edilmi§ sa- gunlugu ile red eder veya 
y1hr. degi §tirir. 

I I Konsey, bu ayarlamay1 Konsey,Par 
Konsey, bu ayarlamay1 Konsey, bu ayarlamay1 15 giin i~inde red et- Jamentonun 
15 giin i~inde onaylama- agJr!Jkh ~gunlukla ka- mezse, kabul edilmi§ sa- yapt1g1 ayar-
m1~ ise, Parlamentonun bul eder. yilir. lamay1 ag1r-
yap11g1 oneri red edilmi§ lskh ~ogun-
say1hr. lukla red 

edebilir. 
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birligi §arti yanmda, tiim iiye Devletler tarafmdan da onay ongt>riiliiyordu. 

Tek Senedi ba§anya ula§tlrmak i~in hazulanan pHim, iiye Devletlerin 
gorii§me irnkfuum buldugu ilk Konsey (zirve) toplantiSI, 29-30 Haziran 1987 
de Briiksel'de yapildi. 11 iiye Devlet, kaynaklann arttmlmasi ihtiyac1m ka
bul ederken, tngiltere, ba§ka konularda anla§ma saglanana kadar buna kar§I 
~ooyordu. 

Biit~eyi gorii§en Konsey toplantiSI, 23 Temrnuz'da ~ah§malanna ba§la
di. 1988 i~in ongoriilen harcamalarda kolayhkla k1smt1 yapilmas1 miirnkiin 
degildi ve biit~e finansmanma ili§kin almmas1 gerekli kararlarm 4-5 Arahk 
tarihlerinde Kopenhag'da yapilacak Topluluk zirve toplantlsmdan t>nce alm
masi imkam yoktu. 0 tarihlerde biit~e prosedtiriintin tamamlanrnasi gereki
yordu. Bu tarihe kadar biit~enin Konsey ve Parlamentoda, birinci ve ikinci 
gorii§lemelerinin tamamlanmasi antla§mada htikme baglanmi§ti. Bunlann 
hi~biri ger~ekle§medi. 

13 Ekim tarihinde Parlamentoda konu§an, Danimarkah Konsey Donem 
Ba§kani, biit~enin gelirler boliimtintin hukuki temeli olmadigi i~in Konsey 
tarafmdan reddedildigini a~Ikladi. bnerdigi uzla§ma formiillerinden hi~biri 
kabul edilmemi§ti. Ag1rhkh ~ogunluk oyuna ula§abilmek i~in bir oy daha 
gerekiyordu. (54/76 karar nisabma ula§abilmek i~in bir oy daha gerektigine 
gore 53 e ula§tlmi§ti.) Topluluk tarihinde ilk kez 5 Ekime gelinmesine rag
men Konsey Parlamentoya biit~e tasans1m gt>nderememi§ti.! 

16-18 ve 23-26 Kastm tarihlerinde Tanm Bakanlanndan olu§an Konsey 
toplantllanm, 29-30 Kas1m tarihlerinde DI§i§leri Bakanlan Konsey toplanti
lart izledi. Ancak Kopenhag zirvesinde bir ~t>ziime ula§Ilmasmt saglamak 
iizere yapilan bu toplantilar ba§anh olmad1. Zirvede de Devlet ve Hiikiimet 
Ba§kanlan anla§amaymca toplanti 11-12 ~ubat 1988'e ertelendi. 9 Arahk 
1987'de toplanan Biit~e Konseyi (Maliye Bakanlarinin katihmtyla olu§ur) 
Biit~e Tasanstm karara baglayamayacagmi belirtti ve ~ubat aymda yapila
cak zirveden once toplanrnaya dahi gerek gt>rmedi. 

~ubat Zirve toplanttsmda, tngiltere lehine btit~ede dtizeltmeler yapilma
st yanmda, biit~e disiplini i~in yeni bir hukuki temel olu§turuldu. Aynca tiye 
Devletler Topluluk buwesine, yeni "kendi kaynaklan" karart yiirtirliige girdi
ginde ge~mi§e etkili olarak Odeyecekleri avans ooemelerini ger~ekle§tirmeyi 
kabul ettiler. 

Zirvede alman kararlann uygulanrnast amactyla Konseyde de sonmlar 
ortaya ~tkti.Gelirler konusunda, htikUmetlerarast anla§mada iiye Devletler 
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arasmda yiik payl~uru konusunda oldukr;:a kiir;:uk bir konuda r;:tkmaza girildi. 

~ubat 1988'de yaptlan Avrupa Zirvesinde, Toplulu~n tartm levmanlan, 
giirnrtik vergileri ve katma deger vergisi payt dt~mda d5rdtincu bir kayna~ 
olmast kararl~tmlmt~U. Bunun Menmesi, 1ngiltere'nin btitye katktsmdaki 
"duzeltme" ve KDV den ahnan oranlarla ilgili uygulamaya d5niik sorunlar, 
goru~melerin uzarnasma yol ar;:tt. 

Parlarnento "kurumlararast btitr;:e anla~mast" yaptlrnasmt onerirken, an
la~manm bir ortak deklarasyon ~eklinde olmasmt ve ~u hususlan kapsamastru 
istiyordu: 

(1) 1988 btitr;:esinden b~lamak uzere, biitr;:e miktarlan be~ ytlhk bir sure 
ir;:in belirlenmelidir. 

(2) Btitr;:e disiplinini saglayacak bir arar;: olrnahdtr. 

(3) Bu be~ ytlhk siire ir;:in zorunlu olmayan harcamalarla ilgili aru~ oraru 
belirlenrnelidir. 

Parlamento, Myle bir anla~rnarun ylllar siiren btitr;:e uyu~rnazhklarma 
son verecegini dii~tinmektedir. Konsey, btitr;:e disiplininin saglanmasmt talep 
ederken, Zirve Konseyinde ytlhk butr;:elerde yasal smrrlar olmast 5nerisi Par
lamentoda sorunlar yarattyordu. 

4) TOPLULUGA KATILMALAR (YENl UYE KABULU) VE ORTAK
LIK ANLASMALARININ ONA YLANMASI 

Topluluga yeni tiye kabultinu 5ngoren "Kattlma Antl~rnalart" ile Top
lulukla en yakm ili~ki bir;:imi olan "Ortakhk Anla§rnalan"run, Konsey tara
fmdan kabul edilmesinden once, Avrupa Parlamentosu'nun onaymm aim
mast gerekir. 

Yeni uye kabultinu dtizenleyen Roma Antl~mast'run 237. maddesine 
g5re, kaulma konusunda, Konsey, "Komisyon'a daru~Uktan ve kendisini 
olu~turan uyelerin rnutlak r;:ogunlu~ ile karar alan Avrupa Parlamentosunun 
uygun gorii~iinden (assent) sonra oybirligi ile karar verir" Ayru ~ekilde, or
takltk anl~rnalan konusunda 238. madde, Konsey'in oybirligi ile karar alma
smdan once, Parlamentonun, uyelerinin mutlak r;:ogunlu~ ile uygun goru~ 
bildinnesi gerektigini belirtmektedir. 

Tek Senedin yiiriirltige ginnesinden sonra Toplulu~n yapugt biryok an
la~marun Avrupa Parlamentosunun onaymdan ger;:mesi gerekmi~tir (Assent). 
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Avrupa Parlamentosu'nun "Kurumsal lli~kiler Komitesi" gorevlisi Corbett, 
uye Devletlerin Tek Senedi imzalarken bu assent uygulamasmm, ortakhk an
l~malarmm degi~tirilmesinde veya bu anla~malarm eki niteligindeki mali 
protokollerin yenilenmesinde dahi uygulanmast gerekeceginin pek farkmda 
olmadtklarmt ve Parlamentonun onaymm sadece esas ortakhk anla~malan 
i~in ongoriildtigtinti dti~tindtiklerini belirtmektedir. 

Parlamentonun bu konudaki ilk uygulamalart, 1987 yth Eyliil oturumun
da Cezayir, Mtstr, Ordun, Ltibnan ve Tunus'la yapdan on adet protokolun 
onay1 ile ba~lad1. Bu protokollerle ilgili herhangi bir itiraz olmadtgmdan, 
Parlamento, 260 oya ula~dmast ~aru kar~tsmda ilk denemeyi ger~ekle~tirdi. 
Soz konusu anl~malar 8 red, 3 ~ekimser oya kar~1 350 oyla kabul edildi. 

Parlamentonun yeni yetkilerinin ilk siyasi uygulamast, Arahk 1987 otu
rumunda, Mali Protokol de dahil olmak uzere Tiirkiye ile yapdan iki anl~
manm gorti~tilmesini ertelemek ~eklinde gortildti. A vrupa Parlamentosundan 
baz1 tiyeler, basm ve TV muhabirlerinin olu~turdugu btiytik bir heyetle, tilke
de yasa d1~1 oldugu i~in faaliyetlerini Demokratik Almanya'da ve diger Av
rupa tilkelerinde surduren bir siyasi partinin liderlerinin tilkeye donu~iinde 
tutuklanmalart uzerine, Avrupa Parlamentosu tepki gostermek istiyordu. Par
lamentonun anl~malart uygun gormesi i~in belli bir sure ongorulmu~ degil
dir. Parlamento, anla~mayt giindemine ahp ongorulen ~ogunlukla kabul et
mezse, anl~ma yiiriirliige giremez. Arahk 1987 oturumunda Yugoslavya, 
MISlr, Tunus, Ltibnan ve Ordtin ile yapdan anla~malar onaylandt. Arahk 
aymda konuyu erteleyen Avrupa Parlamentosu Ocak 1988'de Ttirkiye ile ya
ptlan anla~may1 da onayladt. 

lsrail ile yap!lan ti~ protokol Parlamentoya geldiginde, lsrail i~gali altm
daki bOlgelerde askeri birlikler Filistinlilere kotii muamele ediyordu. Aynca, 
bu bOlgelerden Topluluga yaptlacak ihracat konusunda belirlenen ~artlar Par
lamentoyu memnun etmemi~ti. Bu anla~malardan ikisi, verilen oylann ~o
gun1ugu ile reddedilirken, mevcut anla~malann, lspanya ve Portekiz'in kaul
masmdan sonraki uyumunu ongoren uyum anl~mast i~in ongorulen 
~oguDluk saglanamadtgindan 111 red, 16 ~ekimser ve 256 kabul oyuna rag
men reddedilmi~ oldu (Kabulii i~in 260 oy gerekmekteydi). Bunun uzerine 
anla~malar, Konsey'e geri gonderildi. Konsey daha sonra anla~malan tekrar 
Parlamentoya sevk etti. Avrupa Parlamentosu uyelerinin de katddtgt bir top
lanttda, Komisyon, konuyu lsrailli yetkillilerle gorii~tii. Bu toplantiya Avru
pa Parlfunentosu Dt§ Ekonomik 1li§kiler Komisyonu iiyeleri yamnda, ParUi
mento siyasi parti grup temsilcileri de katildt. lsrail, Bah Gaza'dan ihracat 
konusunda taviz verince, Parlamento anla~mayt tekrar giindemine aldt ve 
Ekim 1988'de kabul etli. 
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III- SEClM SlSTEMLERl 

Avrupa Parlamentosu seyimlerinde Oye Devletlerden 11 'inde degi§ik bi
yirnleriyle nisbi temsil sistemi uygularurken, sadece Birle§ik Kralltk (1ngilte
re) de yogunluk sistemi kabul edilmi§tir. Birle§ik Kralhk iyinde yer alan Ku
zey trlanda'da ise nisbi temsil sistemi uygulanmaktadu. 

1. SEClM BOLGELERl 

Avrupa Parlamentosu'na yapllan seyirnlerde yedi iiye Devlette iilkenin 
tamam1 "tek seyim bolgesi" kabul edilmi§tir. Bu iilkeler Liiksemburg, Hol
landa, Portekiz, Yunanistan, Danirnarka gibi kiiyiik iilkeler yanmda, Fransa 
ve tspanya'd1r. 

Ote yandan 1talya, Birle§ik Kralhk, trlanda ve Belyika, ye§itli seyim bOI
gelerine aynlmi§tlr. Federal Almanya'da ise siyasi partiler, aday listelerini 
her eyalet (Hinder) iyin ayn diizenleyebilecegi gibi, iilkenin tiimii iyin tek bir 
liste de sunabilirler. 

Oylarm degerlendirilmesinde, 1960'larda Tiirkiye'de de uygulanan 
d'Hont sistemi baz1 iiye Devletlerde uygulan1rken digerleri farkh sistemleri 
benimsemi§lerdi. 

2.0YHAKKI 

Oye Devletlerin tamammda oy verme hakk1 18 ya§mdan itibaren tanm
maktadir. Oye Devletlerden sekizinde Avrupa Parlamentosu seyimlerinde oy 
verme hakk1, sadece o iilke vatanda§larma tarumrken, trlanda'da oturan diger 
iiye Devlet vatanda§lari da oy verebilir. Belyika ve Hollanda'da, diger AT 
iiyesi iilke vatanda§lan, belli ko§ullarda oy verebilir. tngiltere'de ise sadece 
1rlanda vatanda§lari oy verebilmektedir. 

Danimarka, Almanya, Hollanda ve Portekiz vatanda§lan, ancak AT iiye
si yabanc1 bir iilkede ikamet ediyorlarsa, bu seyimler iyin oy verebilir. Belyi
ka, Fransa, Yunanistan, !talya ve !spanya, yabanc1 bir iilkede oturan vatan
da§lanna, oy hakk1 vermektedir. Ancak, bunlardan sadece Yunanistan oy 
vermek isteyen vatanda§tmn, iilkeye doniip kendi seyim bOlgesinde oy ver
mesini §art ko§maktadrr. Belyika, yabanc1 bir iilkede oturan vatanda§lanna 
oy verme hakktm Belyika'da da bir ikametgahi olmas1 halinde tanimaktadir. 
Liiksemburg vatanda§lari postayla oylanm kullanabilirken, 1talyanlar di§ iil
kelerdeki Konsolosluklarmda oy verebilirler. 
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3. SE<.;lLME KOSULLARI 

Yunanistan, Hollanda ve ttalya, Parlfunentoya se~ileceklerin en az 25 
ya§mda olrnast §artmi ararken, Fransa'da 23, Belcika, trlanda, Liiksemburg 
ve tngiltere'de 21, Almanya, Danimarka, tspanya ve Portekiz'de 18 ya§ yeter
li bulunmaktadtr. Adaylar, o Ulke vatanda§I olmahdrr. Ancak 1989 secirnle
rinde 1talyan Komiinist Partisi, tinlti Frans1z anayasa profesorii Maurice Du
verger'i aday gostermi§tir ve Duverger, 1talya kontenjamndan secilmi§tir. 
Belcika, 1984'de, milli parlamento tiyelerinin aym zamanda Avrupa Parla
mentosuna Uye olmasm1 yasaklad1. Belcika'da Belediye Ba§kant ve di~er ye
rel yonetim gorevlilerinin de Avrupa Parlfunentosuna aday olrnast yasaktrr. 
Yunan Parlfunentosu da cift yetki konusunda klSltlamalar getirmi§tir. Diger 
tiye Devletlerde de cift yetki imkarurun kaldmlmast yolunda bir e~ilim var
dtr. 

Fransa, Almanya, tspanya, Portekiz ve Yunanistan'da siyasi partilerin 
listelerinde yer alan adaylar arasmda bir tercih yapmak imkaru, bir ba§ka de
yi§le listedeki sualamada de~i§iklik yaptlabilrnesi miimkiin de~ildir. Belcika, 
Danimarka, 1talya, Ltiksemburg ve Hollanda'da bu imkan vardtr. Ltiksem
burg'da secmen, ba§ka listelerden adaylara da oy verebilir. 

Turnike Sistemi 

10 Haziran 1979 da yaptlan ilk do~dan secimlerde, Fransa'dan 15 tiye
lik kazanan DIFE (Defense des Interets de Ia France en Europe) Avrupa'da 
Fransanm <.;tkarlanm Koruma grubu, secim bildirgesinde, haztrladtklan 81 
ki§ilik listeyi olu§turan adaylarm "dairni ulusal grup olu§turacaklarmt", liste
den se~ilenlerin, bir ytl sonra, yerlerini listede daha sonra gelenlere btraka
caklartm ve her ytl sonunda bu uygulamarun devam edece~ini actkladilar. 81 
ki§iden 15 i secimleri kazandt.Bir ytl sonra, bunlarm yerine, listede onlan ta
kip eden 15 iiyenin Avrupa Parlamentosu tiyeligi yapaca~I ve bir sonraki yii 
daha sonra gelen grubun gorevi Ustlenece~i anla§thyordu. Bu uygulamaya 
"turnike sisterni" "tourniquet" adi veriliyordu. 

Bu §ekilde, Uyelerde stirekli de~i§iklik yaptlrnast, De Gaulle'cii Partinin, 
secilen tiyeleri, Avrupa Parlamentosu tiyesi olarak de~il de, Avrupa Parla
mentosunda her tilkenin "temsilcileri" olarak gordti~nii vurguluyordu. 

Ancak se~ilenlerden bir Mltimti, secim bildirgesinde ongoriildti~ §ekil
de davranmadt. Secilen 15 tiyeden dordti, turnikeden gecmeyi kabul etmedi. 
Bazt Parlamenterler, turnike sisteminin Parlfunento tc Ttizti~ii ihlat etti~ini 
one stirdtiler. Parlfunentonun Ttiztik ve Dilekce Kornisyonu, uygulamanm 
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kurallara aykm olmadigm1 belirtirken iiyelerin istifasma ili§kin kurallarda 
degi§iklikler yaptl. 

Avrupa Parlamentosu iiyeleri, kendi iilkelerinde yasama organma se~i
lince veya Bakan olarak g<>revlendirilince Avrupa Parlamentosundan istifa 
etmektedirler. I979-1983 arasmda 25 iiye, Bakan; II iiye, milli yasama orga
mna iiye olunca istifa etmi§tir. Liiksemburg'tan Avrupa Parlamentosuna se~i
len 6 iiyeden 5'i, hiikiimette g6rev ahnca A vrupa Parlfunentosundan istifa et
mi§tir.O> 

A VRUPA PARLAMENTOSU SE<;lMLERlNE KATILIM ORANLARI 

Avrupa Dye Devletlerde 
Parlamentosu Genel S~imler 

Se~imleri 

Bel~ika 91,4 94,6 (Arahk I978) 

Danimarka 47,7 88,9 (15.I2.,1977) 

Frans a 60,6 82,8 (19.3.1978) 

Almanya 65,7 90,7 (3.10.1976) 

trlanda 63,6 76,9 (16.6.1977) 

!talya 86,0 89,9 (3.6.I978) 

Liiksemburg 88,9 90,I (10.6.I979) 

Hollanda 58,0 87,5 (25.5.I977) 

Birle§ik Kralhk 32,8 76,0 (3.5.I979) 

En yiiksek katlhm orant Bel~ika'da g6riilmektedir. (Ancak bu iilkede oy 
verme zorunlulugu oldugu belirtilmek gerekir) Liiksemburg'da ise Avrupa 
Parlamentosu se~imleri ile iilkede genel se~irnler aym giin yapilmt§ti. Dani
marka ve tngiltere'de A vrupa Parlamentosu se~imlerine i§tirakin genel se
~imlere oranla son derece dii§iik oldugu g6riilmektedir. % 88,9 kauhm, Av
rupa Parlfunentosu se~imlerinde % 47,7 ye dii§mii§tiir. !ngiltere'de % 76 
genel s~im i§tirak orant, Avrupa Parlfunentosu se~imlerinde% 32,8 olmu§
tur. Hollanda'da bu dU§ii§ daha azdrr. (% 87,5 dan% 58'e) 

(I) Pridham G/P: Transnational Party Cooperation and European Integration Allen and Unwin 
London 1981 , s. 222. 
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IV- AVRUPA PARLAMENTOSU VE UYE DEVLET PARLAMENTO
LARI ARASINDAKllLl5KlLER 

1) PARLAMENTO BA5KANLARI DUZEYlNDE: 

1979' da Avrupa Parlamentosu'na dogrudan se~im1er yaptlmasma kadar 
Avrupa Par1amentosu tiyeleri, tiye Devletlerin yasama organlart tarafmdan, 
kendi tiyeleri arasmdan se~ildigi i~in, milli parllimentolarla Avrupa Parla
mentosu arasmda yakm ili~kiler vardl. Ancak dogrudan se~imlerle Avrupa 
ParUimentosu tiyeligi ile milli Parlamento tiyeliginin aym ki~ide birle~mesi 
(~ifte yetki) uygulamast hemen hemen ortadan kalktlgindan<1> bu kurumlar 
arasmda ili~kilerin gti~lendirilmesi l>nem arz etti. 

1963 ve 1973 tarihlerinde Avrupa Parlamentosu Ba~kant'mn giri~imi ile 
tiye Devletler Parlamento ba~kanlan davet edilerek, kar~thkh gl>rti~ teatisin
de bulunulmu~tu. Aynca Avrupa Konseyi'ne tiye Devletler Parlamento ba~
kanlart da 1975 ytlmdan bu yana, dtizenli bi~imde biraraya gelmektedirler. 
1981 ythnda Par1amento Ba~kant Bayan Simone Weil'in giri~imi ile tiye 
Dev1et Parlamento ba~kanlarmm toplanrnalan da saglandt. 

2) PARLAMENTO KOMtSYONLARI VE SlYASt 
GRUPLARI ARASINDA l5BtRLlGl 

Avrupa Parlamentosu'nda bu1unan ~e~itli komisyonlarm tiye Dev1et Par
lamentolarmdaki aym adt ta~tyan Komisyonlar1a yakm bir ili~ki iyinde o1ma
smm l>nemi dikkate ahnarak 1981 ythndan itibaren, Komisyon ba~kanlart, 
raportl>rler ve tiyeler, iki ve yok taraflt 80'den fazla ~ah~ma toplanttst yap
rru~lardtr. 

Aynca Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplarla, tiye Devletlerdeki 
siyasi gruplar arasmda temaslar yer almaktadlr. 

3) UYE DEVLETLER PARLAMENTOLARINDA AT 
KOMtSYONLARI 

A vrupa Toplulugunu kuran antla~malann uygulanrnast ile kendilerine 
tanman bazt yetkilerin Topluluk Bakanlar Konseyi'ne kayacagmt gl>ren iiye
Devlet Parlamentolan, Toplulukla ilgili geli~meleri izlemek iizere l>zel Ko
misyonlar olu~turmu§lardlr. 

- Almanya'da Arahk 1957 de Bundesrat'da kurulan Ausschuss fiir fra-
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gen der Europaischen Gemeinschaften (A vrupa Topluluklan Sorunlan Ko
misyonu); Bundestag'da ise Haziran 1957'de kurulan Unterausschuss des 
Auswartigen Ausschusses fiir Fragen der Europaischer Gemeinschaften 
(Dt§ 1Ii§kiler Avrupa Topluluklan Sorunlan Alt Komisyou) ki daha {jnceki 
EuropaKommission'un yerini almt§tlr. 

-Fransa'da Millet Meclisi ve SenatOdan Avrupa Topluluklan Delegas
yonlan Temmuz 1979'da te§kil olunrnu§tur: Delegations de l'assemblee na
tionale et du senat pour les Communautes europeennes. 

-1talya'da Senato'da Temmuz 1968 de kurulan Avrupa !§Jeri Komisyonu: 
Giunta per gli atTari delle Communita europee. 

• tngiltere'de Avam Kamarast'mn Select Committee on European Le
gislation ile Lordlar Kamarast'nm Select Committee on the European 
Communities. 

• Bu tiir komisyonlar arasmda ozel bir yeri olan Danimarka yasama or
gam Folketing'in Markedsudvalget (Ortak Pazarla 1Ii§kiler Komisyonu, kt
saca "Pazar Komisyonu"da denilmektedir.) 

Diger iiye Devletler yasama organlarmda da, benzer komisyonlar kurul
mu§tur. Bunlar icinde en ilginc olan Danimarka Parlamentosu "Pazar Komis
yonu", her hafta toplanmakta, Konsey toplanttlarma i§tirak edecek Danirnar
kah Bakandan yaptlacak toplanttlarla ilgili bilgi almakta ve Topluluk 
Konseyi'nde ne §ekilde davranacagt hususunda Bakana talimat verebilmekte 
ve Topluluk cah§malartm yakinen izlemekte, denetleyebilmektedir. 

(1) Milli Parlamento iiyelerinin aym zamanda Avrupa Parlamentosuna da iiye olmas1, (~ft yet
ki) double mandate, dogrudan secimlerin yap1ldJgi 1979 'da toplam 410 iiyeden 127'si icin 
soz konusu idi. Bu say1 Avrupa Parlamentosunun call§malanrun da yogunluk kazanmas1 ile 
iki gorevin birarada yiiriitiilemeyecegi dii§iincesi ile azalmi§trr. Temmuz 1988'de lngilte
re'den 12, ltalya'dan 11 , Fransa'dan 5, Yunanistan'dan 2 ve Danimarka'dan 1 Parlamenter ol
mak iizere toplam 31 Parlamenter aym zamanda kendi iilkeleri Parlamentolannda iiye idi. 
1979'da "cift yetki" kullanan iiyeler toplam Parlamenterlerin %3l'i iken, bu oran 1988 'de% 
6'ya dii~mii~tii . 
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Avrupa Parlamentosu'nun sadece isti~ari yetkileri oldugunu, Toplulukta 
yasama yetkisini kullanan kurumlann, Konsey ve tasan teklif etme yetkisi 
dolayisiyla Komisyon oldugunu gormu~tiik. Dan1~rna organ1 niteligi agir ba
san Parlarnentonun yetkilerini geni~letmek istedigini ve bu arnayla yok sayi
da yah~rna gruplar1 olu~turuldugunu goriiyoruz. Ancak iiye Devletler, Parla
rnentonun yetkilerini geni~letmek isternernekte ve bu yolda yapdan 
yah~rnalar1 desteklernernektedir. Parlamentonun yetkilerinin geni~lernesi, 

iiye Devletlerin ylkarlanm gozeten ve her uye Devletin bir Bakanla ternsil 
edildigi Konsey'in yetkilerinin azalrnasma yol ayacakur ki, Oye Devletlerin 
yogu bu yondeki yah~rnalara destek olrnarnaktadir. 

Ote yandan, Avrupa TopluluguDda "dernokrasi ay1g1" "democratic defi
cit" oldugundan soz edilrnektedir. A vrupa Parlarnentosunun, yasama yetkisi
nin hernen hernen hiy olrnarnas1 ve yasarna i~lernlerine katklsmm oldukya SI
mrh kalrnas1 yamnda, Topluluk Kururnlarm1 denetlerne yetkisinin de yOk 
kiSith olrnas1, bu arada belirtilrnektedir. Topluluk icra organ1 17 uyeli Ko
rnisyon, kurul halinde, Parlarnento tarafmdan gorevden uzakl~urllabilrnekle 
beraber, teker teker Kornisyon iiyeleri aleyhinde giiven oylamasma gidilerne
rnektedir. Bir Kornisyon iiyesini uzakl~urmak iyin heyet olarak Kornis
yon'un 17 uyesini birden dii~iirmek de pek dii~iiniilernez. 

Aynca, Parlarnentonun, Kornisyon uzerindeki denetirn yetkisinin klsitii 
olrnas1 bir yana, esas karar rnercii Konsey uzerinde hiybir denetirn irnkammn 
olrnamas1 da eksiklik olarak goriilebilir. Konsey'de gorev yapan Bakanlarm 
kendi ulkelerinde normal dernokratik denetirne tabi olduklari, kendi yasarna 
organlan onunde sorurnluluklarmm devam ettigi dogrudur. Ancak, uye Dev
let Parlarnentolarmm, Toplulukla ilgili geli~rneleri yaklndan takip edernedik
leri de bir geryektir. Danirnarka Parlarnentosunda Toplulukla ilgili geli~rnele
ri izleyen ve Danirnarkah Bakandan Briiksel'e gitmeden once bilgi alan ve 
Konsey'de nasll davranrnas1 gerektigi konusunda talirnat da veren "Pazar Ko
rnitesi" orneginin, diger uye Devletlerde aym ~ekilde yah~madigi bilinrnekte
dir. 

tngiltere'de, gerek Avarn Kamaras1 ve gerekse Lordlar Kamarasmm ilgi
li kornisyonlarmm da Toplulukla ilgili geli~rneleri yakinen takip ettikleri, 
Kornisyon'un hazuladig1 tasarllarla ilgili olarak Kornisyon yetkililerini Lond
ra'ya davet ederek bilgi aldiklar1 kaydedilrnek gerekir. Aynca bu Kornis
yon'un hazrrlad1gi raporlar, Topluluk yasarna i~lernleriyle ilgili degerli kay-
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nak-belge niteligindedir. 

Komisyon, 1971 ydmda, Parlamentonun yetkilerinin geni~letilmesi ile 
ilgili sorunlan gorii~mek iizere, bagiiDSlZ uzmanlardan kurulu bir ad hoc ~a
h~ma grubu te~kil etmi~ti. <;alt~ma grubu, hazrrlad1~ raporda (Yedel Rapo
ru),Parlamentonun yetkilerinin iki a~amah bir plan uyarmca geni~letilmesini 
onerdi. (Yedel Raporu i~in bkz. 1972 EC Bulletin Supp. No.4). 

Birinci a~amada, belli baz1 konularda Avrupa Parlamentosunun Konsey 
ile birlikte soz hakkl olmas1 oneriliyordu. Parlamento'nun Konseyle beraber 
karar yetkisine sahip olaca~ konular ~oyle belirlenmi~ti: 

- Antla~malarda degi~iklik yap1lmas1, 

- Topluluga yeni iiye Devlet kabulti, 

- Topluluga yeni yetkiler tarunmas1, 

- Toplulugun akdettigi uluslararas1 anla~malarm onaylanmas1. 

Bu konularda Konsey Karartnln (ancak Parlamento'nun onay1 almdlktan 
sonra) yiiriirliige girmesi, g*rlik kazanmas1 mfunldin olabilecektir. 

<;alt~ma grubunun hamlad1g1 rapor, yukartda belirtilen hususlan "Liste
A" da sualarken, "Liste B" de yer alan konularda da Parlarnentonun "dam~
ma" yetkilerinin geni~letilmesini onermekteydi. 

Liste B'deki Parlamentonun dan1~ma yetkisinin geni~letilmesi onerilen 
konular ise, ortak tar1m politikas1, mevzuatm yakml~tmlmast, ortak ul~tlr
ma politikas1 ve diplomalarm kar~1hkh tarunmas1 ~eklinde belirlenrni~ti. 

Konsey ile Parlamento arasmda gorii~ aynhgmm ortaya ~1kmas1 halinde, Par
lamento Konsey'in karartru bir ay siireyle geciktirebilecek ve Konsey'in ko
nuyu bir kez daha ele almasllll saglayacaktl. 

Haztrlanan raporda, Avrupa Parlamentosunun denetim yetkisinin de art
tmlmast tizerinde duruldu. Avrupa entegrasyonu yeni bir~k alanda geli~ir
ken, milli Parlamentolar, kendi Ulkelerini etkileyecek yasama i§lemleri Uze
rindeki geleneksel demokratik denetim yetkilerini ayru Ol~Ude 
kullanama yacaktl. 

Yedel Raporunun yaymlanmasmdan sonra, Komisyon, Uye Devletlere 
~agnda bulunarak, Parlamentonun, Topluluk yasama i~lemlerine i~tirak et
mesinin saglanmastru istedi. "Avrupa Birligi" tartl~malan srrasmda, Komis
yon, Avrupa Parlamentosunun iki Meclisten olu~mastru onerdi. Bunlardan 
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biri "Ha1klar Meclisi" digeri de "Dev1etler Meclisi" o1mahydi. Ba~ka bir de
yi~1e, birinci Mecliste, iiye Devletler halklarmm temsil edilmesi ijnerilirken, 
ikinci Mecliste Devletlerin temsili sijz konusu olacakti. (Bu ijneri federal 
modellere benzemektedir. Ornegin, A.B.D. Kongresi'nin Temsilciler Meclisi 
kanadmda se~im bijlgelerine gore s~ilen temsilciler gorev yaparken, Senato
da elli eyaletten gelen senatorler vardu. Burada en biiyiik eyalet de en kii~iik 
eyalet de, iki senatijrle temsil edilirken Temsilciler Meclisinde niifus oran1 
soz konusudur. Report on European Union, Bulletin of the E. C. Supp sn5, s. 
30) 

Tindemans Raporu, (1976 E.C. Supplement No.2) Parlamentonun, Top
luluk yasama i~lemlerinde, teklif getirebilme, bir anlamda kanun tasans1 ha
zulayip teklif edebilme yetkisi kazanmasm1 onerdi. 

Avrupa Parlamentosu, 1984 ydmda bir "Avrupa Birligi Antla~mas1 Ta
sansi" hamladi. Bu tasan, Toplulukta yasama yetkisinin, Konsey ve Komis
yon ile birlikte) Parlamento tarafmdan kullandmasmi ongormekteydi. Burada 
onerilen yontem, gerek Parlamentonun, gerekse Konsey'in haz1rlanan tasan
lar iizerinde ongoriilen belli bir siirede karar vermeleri zorunlulugu getirmek
tedir. 0 siirede bir i~lem yapdmamasi, soz konusu tasanmn kabul edildigi an
larnma gelecektir. Bu oneri, sadece Parlamentonun yasama i~lemlerinde 

sesini duyurrnasm1 saglamakla kalmayacak, ayru zamanda, Konsey'in de onli
ne gelen tasanlan uzun siire ele almayip geli~meleri bloke etmesini onleye
cektir. Aynca Konseyde oy~oklugu ile karar ahnmas1 miimkiin olabilecektir. 

Bu ijnerilerin yakm bir gelecekte kabul edilmesi beklenmemektedir. 
"Uzl~ma usulii" ve yeni "i~birligi" usulii Avrupa Parlamentosuna yasama 
yetkisinin taninmasi yolunda sadece ~ok kii~iik bir ad1m olup, Parlamento
nun yetkilerinin pek fazla geni~ledigi sijylenemez. Dooge Raporu da "birlik
te karar almmasini" onerirken, tngiliz ve Yunanl1 iiyeler bu onerileri destek
lemerni~tir. 

Topluluk kurumsal yap1smda bir degi~iklige gidilmesi halinde, Parla
mentonun yetkilerinin geni~letilmesi beklenebilir. Ancak, ~u a~amada, iiye 
Devletler Parlamentonun yetkilerinin artmasma kar~I ~Ikmaya devam ede
cekler goriinmektedir. 

Bu saurlarm kaleme almdigi 1990 y1h i~inde "Avrupa Para Birligi" Eu
ropean Monetary Union'un olu~turulmasi ~ah~malar1 devam etmekteydi. 
1990 yd1 sonunda toplanacak "Hiikiimetlerarast Konferans"m, bu konuda 
Antla~mada yapdacak degi~iklikleri karara baglamasi beklenmekteydi. Dogu 
Avrupa'daki biiyiik degi~ikliklerden sonra Federal Almanya ile Demokratik 



292 

Almanya Cumhuriyetlerinin birle~melerinin giindeme gelmesi, Komisyon 
B~kam Jacques Delors'un "Almanya'yt stklca Avrupa'ya baglamak gerekti
gi" konusundaki kararhhgmm artt1g1 ve bu amayla Avrupa'da parasal ve eko
nomik birlik ~ah~malartm luzlandrrdlg1 kaydedilmelidir. 

Tiirkiye ve Avusturya'mn tam iiyelik ba~vurulartm yapmalarmdan sonra 
Norve~, Malta, Ktbns gibi iilkelerin b~vuruda bulunrnas1 beklenmekte, EF
TA iilkeleri ile ili~kilerin yogunla~tmlmast, "Avrupa Ekonomik Alant" te~ki
li, demokratik diizeni yerle~tirmek isteyen Dogu Blokunun eski Halk Cum
huriyetleri, <;ekoslovakya, Polonya ve Macaristan'm adayhklan s6z konusu 
edilmektedir. Altl iilke ile kurulan Topluluk, oniki iiyeli olunca karar meka
nizmast etkilenmi~tir. ~imdi 1992 'ye kadar yeni geni~leme olmamast, o tari
he kadar da Topluluk Anayasa diizeninin yeniden ele ahnmas1 istenmektedir. 
Jacques Delors, Avrupa'da Parasal Birlik te~kili ~ah~malanru g6rii~ecek top
lanuda anayasal degi~ikliklerin de ele ahnmasm1 istemektedir. Antla~malarda 
degi~iklik yapllmas1 oybirligi gerektirmektedir ve bu ~amada !ngiltere'nin 
buna kar~1 oldugu bilinmektedir. 

Danimarka, Toplulugun sosyal konular ve ~evre korunmasmda yetkileri
nin artmasmt istemektedir. Hollanda, Bel~ika, Yunanistan, tspanya, Portekiz 
ve 1talya, ParHimentonun yetkilerinin artmastru talep etmekte ise de Fransa 
ve Almanya'da bu y6nde gii~lii bir egilim henuz ortaya ~lkmarru~trr. 

Halen, sadece Komisyon, yasa tasans1 (TUziik, Y6nerge tasanst) hazrrla
mak yetkisine sahiptir. Parlamentonun da teklif getirebilmesi istenmektedir. 

Komisyon uyelerinin atanmasmda, Parlamento s6z sahibi olmak iste
mektedir. Aynca teker teker Komisyon uyelerini g6revden uzakl~urmak im
kam istenmektedir. 

Sadece kaulma ve ortakllk antla~malarmm degil, ayru zamanda ticaret 
anl~malartmn da Parlamentonun onayma tabi olmas1 istenmektedir. 

Nisan ay1 i~inde Komisyonun hazrrlayacag1 Raporda Konsey'de kararla
rm daha ~ok oy~oklugu ile altnmasi istenmektedir. 
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Avrupa Parlamentosuna secilen iiyelerin daha cok genclerden olmast 
Avrupa Parlamentosuna l)nem verilmediginin bir i§areti olarak goriiliiyordu. 
Tecriibesiz, gene politikacllarm bir anlamda, "yeti§mesi" veya "pi§mesi" icin 
Avrupa Parlamentosu secimlerinde aday gosterildigi soylenrnektedir. Genel 
olarak 50 ya§m altmdakiler, Avrupa Parlamentosu iiyeliklerini, ba§ka gorev
lere "stcrama tahtast" olarak goriirler ve bu nedenle de miimkiin oldugu ka
dar yankl yapacak, kendi iilkelerinde basm-yaym organlannda adlanmn gec
mesini saglayacak ctkt§lar yapmak icin birbirleriyle yart§trlar. 

Ote yandan, kendi iilkelerinde siyasi hayatlart sona eren tantnrnt§ lider
lerin, adeta "emekliliklerini gecirebilecekleri" en iyi gorevlerden biri de Av
rupa Parlamentosu iiyeligi olmaktadtr. 1989 ytlmda yaptlan genel secimler
den sonra olu§an Parlamentoda, eski Devlet Ba§kanlan, Ba§bakanlar ve 
Bakanlar yanmda eski Komisyon iiyeleri de vardtr. Ornegin, Fransa eski 
Cumhurba§kam Valerie Giscard d'Estaing, Avrupa Parlamentosu iiyeligine 
secilmi§tir. 

(Giscard, Parlamento ba§kant olmak istemi§ ancak 1989 ythnda bunun 
gercekle§emeyecegini anlaymca vazgectigini actklarken "Kornisyon Ba§kant 
Jacques Delors, Franstz, Fransa Donem Ba§kanltgmt yiiriittiigii icin Konsey 
Ba§kam da Franstz. Bu nedenle adayhktan vazgeciyorum" demi§tir. Tabii, 
adayhgmt koydugu tarihte de aym gerekcelerin soz konusu oldugunu dikkate 
alanlar, bu actklamayt giiliimseyerek kar§daddar) 

Yine 1989 secimlerinde, Belcika eski Ba§bakan ve Dt§i§leri Bakanlann
dan Leo Tindemans, Avrupa Parlamentosuna secilmi§tir. Komisyon'da "Ge
li§mekte olan tilkeler ve kalkmma" sorunlanndan sorumlu tiye Claude 
Cheysson, daha sonra 1981 Franstz Hiikumetinde Dt§i§leri Bakant olmu§, bu 
gl)revden aynlmca yeniden Komisyona atanmt§ ve dt§ ili§kilerden sorumlu 
tiye olmu§tur. 1989 secimlerinden sonra ise Avrupa Parlamentosu tiyesi ola
rak gorev yapmaktadlr. 

Avrupa Parlamentosu tiyeliginden kendi iilkelerinde Bakanhklara ata
nanlar da cok goriilmektedir. 

Avrupa Parlamentosu tiyelerinin aztmsanamayacak bir bOltimti "Toplu
luk" ve "Btittinle§me" cabalarma kar§tdtrlar ve iilkelerinin AT dl§mda olmast 
gerektigi gorii§tinti savunarak bu goreve secilrni§lerdir. 1979 seyimlerinde 75 
tiye (% 17) bu gruba dahildi. 1ngiltere'de Ortak Pazar'a kar§t ~1kanlara, Pazar 
kar§tb (anti-marketeer) adl verildiginden, bu gorii§teki Avrupa Parlamentosu 
tiyeleri de aym isimle amlmaktadtr. Topluluga kar§t bu iiyeler, digerlerine 
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oranla ~alt§malara daha yo~ bir §ekilde katlltp gorti§lerini a~tklamaktadtr
lar. 1979-1983 arasmda 3 ydhk siirede iiyeler ydda ortalama 4.538 kez giri
§imde bulunmu§lardrr. Bir iiye i~in ortalama 11 giri§im gortirunekle beraber 
bazt iiyeler tek bir konu§ma dahi yapmazken 1talyan Panella ydda SO'nin iize
rinde soru sormu§, konu§ma yapmt§ttr. AT biitiinle§mesine aym stcakltkla 
bakmayan Danimarka'dan gelen iiyeler sozlii sorularda ilk srrayt aldtklart gi
bi Parlamento Raporlarmda da onde gelmektedir. 

Avrupa Parlamentosu, oniki iiye Devletten gelen Parlamenterlerden olu
§an sui generis bir kurum niteliginde olup oniimiizdeki ydlarda da gorev ve 
yetkilerini geni§letmesi beklenmektedir. • 

• Yukanda belirtilen "HtikOmetlerararasi Konferans"Jar sonucu olu§turulan Antla§ma Tasans1 
Arahk 1991 de yapilan Maastricht Zirvesinde kabul edilmi§tir. "Avrupa Birligi Antla§maSI" 
olarak isimlendirilen bu metnin iiye Devletler yasarna organlan tarafmdan kabul edilerek yii
riirliige girmesi beklenmektedir. BazJ. iiye Devletlerde referandumlann yapumasma yol ay
mas! beklenen Treaty on European Union'm Topluluk karar mekanizmasmda ve Parlamento
nun yetkilerinde yapb~ degi§iklikleri bir ba§ka yazJ.rmzda inceleyeccgiz. 


