
AVRUPA TEK SENEDtYLE AVRUPA PARLAMENTOSUNA 
TANINAN YETK1LER 

Murat Tahsin YORUNG* 

Avrupa Tek senedi, Avrupa'da biitiinle~me y()niinde attliiD~ en son so
mut adnndrr. Dibacesini olu~turan paragraflar, degi~ik imzac1 devletler tara
fmdan farkh bi~imlerde yorumlanabilecek genet ifadelerle de olsa, Oye 
Devletler arasmda baz1 ama~lar Uzerinde asgari bir konsensus mevcut oldu
gunu g()stermektedir. Bu ama~lara ul~Ihnasi, Avrupa Parlamentosunun 
yetkilerinde aru~Iar1 gerekli ktlabilir. 

Bu paragraflardan ilki ~()yledir: "Uye Devletler arasmdaki ili~kileri, 19 
Haziran 1983 tarihli Stuttgart Deklarasyonuna uygun olarak, bir Avrupa Bir
ligine d()nii~Uirmek ve Avrupa Toplulugunu kuran Andla~malar ~er~evesinde 
Ustlenilen g()revi siirdiirmek arzusuyla," (1). 

tkinci paragraf, bu soyut amacm nasil ger~kle~tirilecegi konusunda da
ha somut bir flkir vermektedir: 

"Avrupa Birligi'ni evve1a kendi kurallan ~er~evesinde ~ab~an Topluluk-
1ara dayal1 olarak, saniyen imzac1 devletler arasmda di~ politika alanmda i~
birligini geli~tirerek Avrupa Birligini saglamaya ve bu birligi gerekli karar
lan alarak geli~tirmeye kararh olarak," (2). 

D()rdiincii paragraf, diizenledigi am~ ve sonu~lann Avrupa halklannm 
istek ve beklentilerini yansittigmi varsaymakta ve Avrupa Parlamentosunu 
A vrupa halklan a~Ismdan vazg~ihnez bir ifade arac1 oldugunu vurgula
maktadrr. 

"Avrupa ldeali ile politik i~birligi ve ekonomik biitiinle~me konularmda 
ul~Ilan sonu~lann ve yeni geli~melere duyulan ihtiyacm dogrudan genet se
~imlerle s~ilen Avrupa Parlamentosunu vazge~ihnez bir ifade arac1 olarak 
g()ren demokratik Avrupa halklannm istek ve beklentilerini yansittigi kanaa
tiyle". (3). 

Be~inci paragrafta, Oye Devletlerin bm alanlarda biitiinle~meyi geli~tir
me arzulanru g()steren bazi ifadeler vardrr: 

• Arqtmna Gorevlisi, Mannara Oniversitesi Avrupa Toplulu~u EnstitUsil 
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"Avrupa'mn ortak ~Ikarlanm ve bagunstzhguu daha etkin bi~imde ko
rumak i~in dayaru§ma i~erisinde ve tutarhllkla davranmak ve giderek tek bir 
ses halinde konll§mak amactyla, Uzerine dU§en sorumlululdarm idrakinde 
olarak" ( 4 ). 

Bu paragraflarda, Oye Devletleri degi§en diinyada statUlerini muhafaza 
ebnek i~in kendi aralanndaki ili§kileri gii~lendirmeye zorlayan ekonomik 
ve politik fakt~rlerin farkmda olduklarw ve A vrupa biittinle§mesinin §imdi
ye kadar izledigi geli§imin hlila ge~erli oldugunu g~steren, cesaret verici 
noktalar vardlr. Avrupa Birligi kavrammln bir ama~ olarak dibacede a~Ik~a 
yer aliDl§ olmas1 biiyiik ~nem ta§liDaktadrr. Kavram, ilk defa birincil mevzu
atta yer almaktadlr. ~imdilik Avrupa Birligi kavram1 son derece belirsiz ve 
teorik olmakla birlikte, biitiin Oye Devletlerce imzalarup onaylanan bir And
la§mada yer almas1, Toplulugun uluslariistti niteligiyle Oye Devletlerin milli 
egemenlik miilahazalan arasmdaki dengede ~nemli degi§iklikler olacag.ru 
g~stermektedir. Ote yandan, Toplulugun kuruculanmn hayallerini siisleyen 
Avrupa Birliginin klsa ve istikrarh bir geli§im siireci i~erisinde ger~ekle§e
cegini beklememek gerekir. 

Bu hedefe ula§mak i~in ge~ecek siirenin uzunlugunu belirleyecek etken, 
AT Uyelerinin ytiz yUze geldigi ekonomik ve politik baskllann cesametidir. 
AT iiyesi iilkeler, bir yandan iktisadi alanda diinyarun dev gii~leriyle, bir yan
dan da politik alanda geli§mekte olan ulkelerin gittik~e artan politik giicuyle 
miicadele ebnektedirler. Sovyet blokunun ylklldlg. bu d~nemde, A vrupa bu
ttinle§mesinin temposunu ve hangi noktaya kadar ilerleyecegini tahmin et
mek biisbiitfin gii~le§mi§tir. Bu paragraflar, Oye Devletlerden hi~birinin so
runlarmt tek ba§ma ~~ziimleyebilecek kadar gii~lii olmadtgw, Oye 
Devletler arasmdaki biittinle§meyi ba§latan fakt~rlerin hlila ge~erli olduldan
m ve Uye Devletlerin politik ve ekonomik gii~liiklerin ustesinden tek ba§ma 
gelemiyecegini g~stermektedir. Klsaca, A vrupa'da biittinle§meyi ba§latan 
fakt~rler hlila g~erliligini muhafaza etmektedir. Topluluk Uyeleri bugiin, 
ekonomik ve politik alanda stattilerini muhafaza edebilmekten uzaktrr. 

t§birligi Prosediirii 

Bu makalede Avrupa Tek Senedinin metni, bUtiinUyle incelenmeyecek
tir. Sadece Avrupa Parlamentosunun yasama yetkilerini geni§lebnek amacty
la AET Andla§masw tadil eden hiikUmler incelememizin konusunu olu§tura
caktrr. 

Avrupa Tek Senedi, Topluluk mevzuatlfiln ittihazmda Avrupa Parla
mentosunun rolfinii degi§tiren iki usuli duzenleme getirmektedir. l§birligi 
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prosediirti ve onay prosediirti. Bu prosed\irlerden ilki m. 6 ve m. 7'de, ikincisi 
ise m. 8 ve 9'da d\izenlenmi§tir. 

l§birligi prosediliii AET Andla§mas1run a§a~1daki maddeleri uyannca 
ittihaz olunacak dtizenlemelere uygularur. m. 7, 49, 54 (2), 56 (2) ikinci 
ctimle, 57 (ikinci paragrafm ikinci ctimlesi hari~).100A, 100B, 118A, 130 E 
130 Q (2) (5). Prosedtirtin kapsammdan ()nee, nasll i§ledi~ini incelemeyi 
uygun g()rtiyoruz. 

l§birligi prosediliii, Avrupa Tek Senedi'nin 7. maddesiyle dtizenlenmi§
tir. Bu madde marifetiyle AET Andla§masmm 149. maddesinin yerini a§a~l

da metin alml§trr: 

"1. Bu Andla§ma uyannca Konsey'in Komisyon'dan gelen bir ()neriyi ta
dil etmesi i~in oybirligi gereklidir. 

2. Bu Andla§ma uyarmca Konsey Avrupa Parlamentosuyla i§birligi i~in
de hareket edecekse, a§ag1daki prosedtir uygulanrr. 

(a) Konsey, paragraf 1'deki §artlar ~r~evesinde, mevsuf ~o~ukla, 
Komisyon'dan gelen bir ()neri tizerinde, Avrupa Parlaruentosunun g()rti§tinti 
aldlktan sonra karara vararak bir ortak tutum belirler. 

(b) Konsey'ce belirlenen ortak tutum Avrupa Parlamentosu'na g()nderi
lir. Konsey ve Komisyon, Konsey'i ortak tutumu o §ekilde belirlemeye ve 
Komisyon'u Myle bir ()neri getirmeye sevk eden etkenleri A vrupa Parlamen
tosu'na bildirirler. 

Bu a§amadan itibaren u~ ay i~erisinde Avrupa Parlamentosu ortak tutu
mu onaylar ya da bu sure i~inde bir karar almazsa, Konsey ilgili mevzuatl 
ortak tutuma uygun olarak kabul eder. 

(c) 0~ ay i~erisinde Avrupa Par1amentosu, Uye say1smm mutlak ~ogun
lu~yla, Konsey'in ortak tutumuna degi§iklik teklifleri verebilir. Ayru ~ogun
lukla Konseyin ortak tutumunu reddedebilir. Parlamentonun i§lemlerinin 
sonucu Konsey ve Komisyon'a bildirilir. 

E~er Avrupa Parlamentosu Konsey'in ortak tutumu reddetmi§Se, Kon
sey'in bu ortak tutumu kabul etmesi, ancak oybirligiyle miimktind\ir. 

(d) Komisyon, 1 ay i~risinde, Konsey'in ortak pozisyonunu, Avrupa 
Parlamentosunun de~i§iklik tekliflerini de dikkate alarak, yeniden inceler. 
Yeniden g()zden ge~irilmi§ tekliflni, Parlamentonun ()nerdigi, fakat kendisi
nin kabul etmedi~i de~i§iklik teklifleriyle birlikte, Konsey'e sunar ve bu 
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teklifler hakkmdaki g6rti§lerini bildirir. Konsey, bu teklifleri oybirligiyle ka
bul edebilir. 

(e) Konsey, mevsuf ~ogunlukla, Komisyon'un yeniden g6zden ge~iril
mi§ teklifmi kabul eder. 

Konsey, Komisyon'un yeniden g6zden g~irilmi§ teklifmi ancak oybirli
giyle degi§tirebilir. 

(f) (c), (d) ve (e) paragraflarmda s6zU edilen hallerde Konsey'in 3 ay 
i~inde i§lem yapmas1 gerekir. Bu sure i~inde karar almmanu§sa, Komis
yon'un teklifi kabul edilmemi§ saytlrr. 

(g) (b) ve (f) paragraflarmda s6zii edilen siireler Konsey'le Avrupa Par
lamentosu'nun anla§maya varmalart kaydiyla en fazla bir ay uzaulabilir. 

3. Konsey bir i§lem yapmadlk~a. Komisyon, paragraf 1 ve 2'de belirtilen 
prosediir esnasmda teklifmi her zaman degi§tirebilir" (6). 

Bu maddenin dikkatle incelenmesi sonucunda A vrupa Tek Senediyle 
Avrupa Parlamentosuna 6nemli yetkiler tanmdig1 ortaya ~lkacakur. l§birligi 
prosediirUnun ilk a§amasmda daru§ma prosedUriine klyasla 6nemli bir fark 
yoktur. Ancak, Avrupa parlamentosunca bildirilen g6rii§, Konsey tarafmdan 
daha bUyiik bir ciddiyetle degerlendirilecektir. Zira ikinci a§amada ~ok daha 
etkin yetkilerle donattlmt§ bir kurulu§a aittir. '1§ birligi prosediirUniin ikinci 
a§amasmm en 6nemli etkisi A vrupa Parlamentosunun birinci a§amadaki mU
essiriyetini arurmastdrr" (7). Trrnak i~inde belirtilen bu degerlendirme ikin
ci a§amada parlamento tarafmdan icra olunan etkiyi hafife almakla birlikte 
bir ger~egi g6stermektedir. Juliet Lodge, yukartda s6zU edilen g6rti§U ilk 
a§amarun parlamento a~tsmdan, ~ok biiyiik 6nem ta§tdigiDI belirterek des
teklemektedir (8). Savmt §U §ekilde izah etmektedir: "zira ancak bu a§amada 
parlamento Uyeleri komisyonun teklifi Uzerinde Konsey'in savundugu gUrU§ 
ve degi§iklikleri etkiliyebilirler" (9). Bu g6rti§ler bize g6re fazlaca iddiahdrr. 
Zira parlamento 6zellikle ortak tutumu reddetmek suretiyle Konsey Uzerinde 
baskl icra edebilir. 

Avrupa Parlamentosunun yasama surecini ba§latmak yetkisinden yok
sun oldugu bir ger~ektir (10). Ancak Komisyonun tekliflerini etkileme ola
nagtna bir 61~Ude sahiptir. Komisyonla parlamento arasmda vanlan bir an
la§ma ile bu yolda 6nemli bir adim attlmt§Uf. "Parlamento ile Komisyon 
Parlamentonun geni§letilmi§ ba§kanltk divaru ile Komisyonun, ytlhk yasama 
programmt birlikte hazrrlamalan konusunda anla§maya varmt§lardrr. B6yle-
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lilde ParlAmento Komisyonun progranum etkilemek olana~ma sahip olacak 
ve bazt konularm programa dahil edilmesini, baztlanmn da programdan ~~
kanlmastru sa~ayabilecektir" (11). 

A vrupa parlamentosu i§ birli~ prosediiriine tabi yasama faaliyetlerinde 
t)nemli bir i§tirak~i haline geldi~inden Parlamento iiyelerinin isteklerini {)~

renmek Komisyon i~in biiyiik t)nem ta§tmaktadu. Parlamentoya kar§t sorum
lulu~ ilk i§areti olarak de~erlendirilmi§tir (14). Madde 7 eksiksiz bildirim
den st)z etmekte ise de bu terim Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafmdan 
farkh bi~imlerde yorumlanmaktadu. "Konseyirl bildirimleri mevzuat tasla~
mn gt)rii§iilmesinde ortaya ~lkan t)nemli bir geli§medir. Ancak, Mia parla
mentoyu tatmin etmekten uzaktlr. Parlamento eski ba§kam Lord Plumb en 
azmdan konsey Parlamentonun getirdi~i de~i§ikliklerin her biri i~irl bir a~lk
lamada bulunmahdrr" demektedir. (15) Fakat yine de hem politik hem de hu
kuki a~tdan parlamentoyu gii~lendirmek y()niinde ()nemli bir adtm atllml§tlr. 

Yukanda g()riildii~ gibi ortak tutumu ve bu tutumun benimsenmesirle 
neden olan gerek~eleri alan parlamentonun ()niinde dt)rt se~enek vardrr: 

a. Ortak tutumu kabul edebilir. Bunun i~in salt ~o~nlu~a gerek yoktur. 
Kullamlan oylarm ~o~nlu~un muvaflk olmast yeterlidir. 

b. Ortak tutum kar§tsmda ii~ ay ya da bazt hallerde d()rt ay i~erisirlde 
hareketsiz kalabilir. Bunun anlarrn zunnen tasviptir. 

"Her iki halde de Parlamentonun ba§kam ortak tutumun, sarahaten veya 
ztmnen kabul edildi~ini bildirir" (16). Ancak Parlamentonun bu tutumu tekli
fm kesirlle§mesi i~in yeterli de~ildir. "Konsey ii~ ayhk bir siire i~erisinde 
teklifi mevsuf ~o~nlukla kabul etmelidir (Bu siire de Parlamento ve Kon
sey arasmda anla§ma sa~lanmast durumunda en fazla bir ay uzattlabilir.)" 
(17). Bu son satha Konsey'e daha {)nee kabul etti~ ortak tutumu bir kez da
ha gt)zden g~irme ftrsaum sa~lar. Parlamentonun ortak tutumu kabul etti~i 
U~ ayhk (bazt hallerde d()rt ay) siire i~irlde §artlar ve Oye Devletlerin g{)rii§
lerirlde de~i§iklik olmu§ olabilir. Aksi halde, her U~ kurumun kabul etti~ bir 
metni Konsey'irl son bir defa ve aym ~o~ukla onaylamasmm bir anlamt 
yoktur. 

Parlamentonun ortak tutum kar§tsmda sahip oldu~ se~neklerden biri 
de ortak tutumu tamarrnyla reddetmektedir. 

Bunu yapabilmesi i~irl. U~ ay i~irlde Uyelerinin salt ~o~u~un. yani 
260 Uyenirl ortak tutumun reddi yt)niinde oy kullanmast gerekir. (Bu siire de 
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Konsey'le Parlamento'nun anl~malan halinde en fazla bir ay uzatllabilir.) 
"Ancak, Parlamento bu yola, sadece, ortak tutumun Parlamentonun gOrU§leri
ne tamamen aylan olmas1 durumunda b~vurur". "Ortak tutumun reddi, cazip 
bir s~nek degildir. Zira, bu durumda Parlamentonun Konsey'i kendi gOrU§
leri dogrultusunda etkilemek olanag1 ortadar kalkar. Ortak tutumun reddi ha
linde bUyiik bir ihtimalle mevzuat taslag1 sukut edecektir." (18). Bununla be
raber, eger mevzuat tasans1 Konsey'in bUy(ik Onem verdigi bir dUzenlemeyi 
i~eriyorsa, red ihtimali, Konsey Uzerinde son derece etkili olacakur. Kon
sey'in Parlamento'ca reddedilmi§ bir tasany1 Uyeleri arasmda oybirligi sagla
mak suretile kesinle~tirebilecegi de unutulmamahdrr. "Parlamentonun red
dettigi bir tasany1 Konsey'in kesinle§tinnesi mUmldin olmasaydl, birlikte 
karar alma prosediirUnden sOz edilebilir ve Parlamento Konsey'le e§it dU
zeyde yasama i~levine kaUlffil§ olurdu". (19) Tasarmm Parlamento'ca reddi 
halinde, eger Konsey'de Parlamentonun gOrU~iinii destekleyen en az bir iiye 
mevcutsa, Parlamentonun gorU~ii yasama prosesi i~inde biiyiik bir etki kaza
nacaktrr. Meger ki, Konsey mevzuat tasansmm saklt olmas1 se~enegini goze 
alsm. 

Parlamentonun ortak tutum kar§lSmda 4. se~negi, ortak tutum Uzerinde 
degi~iklikler Onermektir. Bunun iyin, U~ ay (ya da baz1 hallerde dOrt ay) i~in
de iiye say1smm yar1dan fazlas1yla (salt ~ogunlukla) karar almas1, yani 260 
parlamenterin degi§iklik Onerisi lehine oy kullanmas1 gerekir. 

Ortak tutum reddedilmi§ veya Parlamento degi§iklikler Onermi§ ise, Ko
misyon 1 ay iyinde (bu sUre uzaUlamaz): 

- Teklifi geri alabilir. 

- Konsey'in belirledigi ortak tutumu, Avrupa Parlamentosunun degi~ik-
lik tekliflerinin l§lgmda tekrar inceleyebilir. Bu durumda, Komisyon, yeni
den gOzden ge~irilmi§ teklifini, kabul etmedigi degi§iklik teklifleri ve bunlar 
haklandaki gOrU§leri ile birlikte Konsey'e sunar" (20). Avrupa Parlamentosu
nun ortak tutum Uzerinde degi§iklik Onerileri ileri sUrmesi halinde, Komis
yon'un ortak tutum konusundaki tavn bUyUk Onem t~1makta ve belirleyici 
olmaktadrr (21). M. 6, Konsey'in, Komisyon'dan gelen teklifi ancak oybirli
giyle degi§tirebilecegi yolundaki kurah muhafaza etmi§tir. Bu nedenle Ko
misyon Parlamento'nun degi§iklik tekliflerini benimserse, bu teklifler ortak 
tutumun bUtUnUyle reddi Ol~UsUnde etkili olacakUr. "Sadece bir Uye devlet 
temsilcisinin Komisyon'un yeniden gOzden geyirilmi§ Onerisini desteklemesi 
halinde, oybirligi saglanamayacak ve Parlamentonun gOrU§U dogrultusunda 
mevzuat taslag. kesinle§ecektir." (22). 
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Komisyon, A vrupa Parlamentosunca ortak tutuma getirilen de~§iklik 
tekliflerini destekleme e~liminde midir? Avrupa Parlamentosuyla Komis
yon'un aynlmaz iki mUtteflk olduklanru stsylemek miimldin degildir. Bu ne
denle, Komisyon'un, Parlamentoca tsnerilen degi§iklik teklifleri konusunda 
yeknesak bir tutum izlemesi beklenemez. Bununla beraber, Van Hamme'm 
belirttigi gibi, "Komisyon, surekli olarak Parlamentonun destegini muhafaza 
etmek isteyecektir. Zira Parlamento, bir gensoru tsnergesini onaylayarak Ko
misyon'u topluca istifaya zorlayabilir. Bunun i~in, Parlamento Uyelerinin 
salt ~ogunlugunun kahldlgt bir toplanbda kullantlan oylarm 2/3'0nun genso
ru tsnergesi lehinde olmast yeterlidir. Komisyon'un, birinci a§atna ve Parla
mentoca getirilen degi§iklik tsnerilerinin, kendi tutumuna mesnet te§kil ede
cegini bildirmesinin temel nedeni budur" (23). "Temmuz 1987- Ekim 1988 
tarihleri arasmda Parlamento ortak tutumlara toplam 86 degi§iklik tsnergesi 
getirmi§, Komisyon bunlardan 47 tanesini benimsemi§tir" (24). Bu iki orga
mn ama~lan ayru olmak gerekirken, (Topluluk ~tkarlanna, Konsey'de ileri 
siliiilen ulusal ~tkarlar kar§tsmda tsncelik vermek) Komisyon'un degi§iklik 
tekliflerinin ancak % 52'sini benimsemi§ olmast dikkat ~ekicidir. 

"0~ ayhk bir sOre i~risinde (Parlamentoyla anla§maya vanldlgt takdir
de 4 ay) Konsey; 

- Komisyon'un yeniden gtszden ge~irilmi§ tekliflni mevsuf ~ogunlukla 
kabul edebilir. Eger ortak tutum Parlamentoca reddedilmi§se, oybirligini sag
lamak §arttyla ortak tutumu kesinle§tirebilir. 

- Oybirligi ile karar alarak, Komisyon'un yeniden gtszden ge~irilmi§ 
tekliftni degi§tirebilir. 

- Avrupa Parlamentosu'nca tsnerilmi§, fakat Komisyon'ca kabul edil
memi§ olan degi§iklik tekliflerini, oybirligiyle karar almak suretiyle kabul 
edebilir" (25). 

Yukanda, yasama faaliyetini yUrUten U~ kurulu§un, i§birligi prosedUrU
nUn ilk a§amasmda herhangi bir sOre klSltlamastyla bagh olmadlg1m belirt
mi§tik. lkinci a§amada durum tam tersinedir. Bu dUzenleme, her bir kuru
mun, sOre klsttlamalanyla bagh olmadan, takmacagt tutumu serbes~ 
belirlemesini saglar. Ancak, kurumlar takmacaklan tavn belirledikten sonra, 
bagh olduklan silieler, onlan gtsrU§lerinde uzla§maya sevk eder. Kurumlar
dan birinin uzla§maktan ka~mmast, mevzuat tasansmm saklt olmasma yol 
a~abilir. Eger kurumlardan biri bu tasanmn kesinle§mesi konusunda ~ok is
tekliyse, digerleri pazarhk gU~lerini yUkseltmek amactyla durumu ktstaye 
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kullanabilirler. 

l§birligi prosediliilnUn kapsann, Avrupa Tek Senedinin 6. maddesiyle 
belirlenmi§tir. "l§birligi prosedWilnUn kapsann, a§agtdaki gibi Ozetlenebilir: 

-AET Andla§masmm lOOA ve lOOB. maddeleri: 1~ pazann, Oye Dev
letler mevzuatmm yakmla§tmlmast suretiyle 1992 senesine kadar tedricen 
kurulmas1. 

- AET Andla§rnastmn 7. maddesi: Milliyet esasma dayah aynmcthgm 
yasaklanmas1. 

- AET Andla§mastmn 49., 54 (2)., 56 (2)., (ikinci ciimle) 57. (2. parag
rafm ikinci cumlesi hari~) maddeleri: l§~ilerin ve serbest meslek sahipleri
nin serbest dola§lml. 

- AET Andla§rnastmn 118A. maddesi: Ozellikle i§~ilerin gfivenlik ve 
saghgt a~tsmdan ~ah§ma §artlarmm iyile§tirilmesi. 

- AET Andla§mast m. 130E: Avrupa BOlgesel Kalkmma Fonuyla ilgili 
uygulama kararlar1. 

- AET Andla§mas1 m. 130K, 130L, 130M, 130N, 130P: Ara§tlrma ve 
teknolojik geli§me". (26) 

Yukanda belirtilen alanlardan daha az Onemi haiz olmayan baz1 konular
da, Omegin, vergilerin uyurnla§tlnlmast hususunda Avrupa Parlamentosunun 
yetkileri degi§iklige ugtamann§tlr. Aynca, i§birligi proseduru AK<;T ve Eu
ratom Andla§malan ~er~evesinde kabul edilen mevzuata da uygulanmaz. 

Tahmin edilebilecegi gibi, i§birligi prosediliilnUn kapsann, Parlamen
toyla Konsey arasmda anla§mazhklara yol a~maktadrr. "Parlamento, takdire 
bagh bUtUn durumlarda, i§birligi prosedurunUn uygulanmasw gerektiren 
Andla§ma huiimlerine Oncelik tantmak gerektigini savunmaktadrr". (27) Juli
et Lodge, aym gOrfi§ii ta§Imaktadrr: "Parlamento Uyeleri i§birligi proseduru
nUn kapsann miimkUn oldugu kadar geni§ bir alana yaymak amactyla Komis
yon'dan gelen tekliflerin hukuki dayanaklanm yakmdan takip etmek 
zorundadrrlar. Konsey'in ise bunun tam tersini yapmas1 beklenir. Dahas1, her 
iki kurum da yetkilerini artrrmak amactyla Onerilen mevzuatJ.n hukuki daya
naklanm ara§tJ.racaklardrr" (28). 

Onay prosediliilne g~meden ve i§birligi proseduruyle Parlamentoya 
saglanan yetkilerin bir degerlendirmesini yapmadan Once, ek Senedin yUrUr

Iuge giri§inin ilk 16 aymda i§birligi prosediliilnUn uygulanmast hakkmda is-
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tatistiki bilgiler vermek istiyoruz. Temmuz 1987 ve Ekim 1988 tarihleri ara
smda: 

"llk a§amada: Parlamento 53 tasanyt incelemi§tir. Bunlardan 46'smt ta
dil etmi§tir. Bunlardan 15 tanesinde Komisyon tiim degi§iklik tekliflerini 
benimsemi§tir. 9'unda, bir degi§iklik hariy biitiin degi~iklikleri benimse
mi§tir. 5'inde degi§ikliklerin yartdan azmt benimsemi§tir. Komisyon'un hiy
bir degi§ikligi benimsememesi heniiz vaki degildir. 

Toplam olarak, Parlamento 603 degi§iklik l)nermi§, Komisyon bunlar
dan 462'sini benimsemi§tir (% 77). 

Belirtilen dl)nemde, Konsey bu tekliflerden 30'unu incelemi§tir. (Teklif
lerden ikisi Parlamentoda tadil edilmeden onaylanmt~trr). 

Konsey, hiybir teklifte Parlamentonun biitiin degi§iklik l)nerilerini 
onaylamarm~trr. 

3 teklifte, biri hariy biitiin degi§iklik l)nerilerini onaylarnt§ttr. 

11 teklifte, degi§iklik l)nerilerinin yartdan azmt onaylarnt§trr. (Bunlar
dan 3'iinde hiybir degi§iklik l)nerisini onaylamarnt§trr). 

Toplam olarak, 

Konsey Parlamentonun degi§iklik l)nerilerinin % 50'sini onaylarnt§trr 
(gl)rli§Ulen 349 degi§iklik l)nerisinden 174'iinii) . 

.tkinci a§amada: Parlamento 41 adet ortak tutumu incelemi§tir. 

Parlamento 

Komisyon 

Konsey 

22'sini kabul etmi§tir. 18'ini degi~tirmi§tir. 1 adedini 
reddetmi§ ve bu ortak tutum saktt olmu§tur. 

: 86 degi§iklik l)nerisi vermi§tir. 

: Bunlarm 47'sini kabul etmi§tir (%55). 

: Ql)rli§Ulen 70 l)neriden 16'smt onaylarnt§trr (923) (29). 

Yukandaki istatistiki bilgileri vermeyi uygun bulmakla birlikte, Parla
mentonun i§birligi prosedfuii iyindeki agtrhgmt belirlemede matematiksel 
degerlendirmenin yetersiz oldugUDu kabul etmeliyiz. Bl)yle bir degerlen
dirme ancak Parlamentonun sadece isti§ari ve denetime ili§kin yetkileri olan 
bir organdan, Konsey'i baztl)nerilerini dikkate almaya ve onaylamaya sevk 
edebilecek giice eri§en bir organa diinti~ttigiinti gl)sterebilir. Yukandaki tab-
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lodan, Konsey'in kabul ettigi tmerilerle onaylamadi~t ()nerilerin her U~ organ 
a~tsmdan ne derece ()nem ta§tdi~IDl belirlemek mUmldin de~ildir. Ancak bir 
hususta ku§kuya mahal yoktur; e~er Parlamento bir teklifi reddederse onun 
kabul edilmesi, Konsey'de bu hususta oybirligi sa~lanmadtk~a. mUmkUn de
~ildir. Van Hamme tarafmdan belirtildi~i gibi, '1§birli~i prosediirii Avrupa 
Parlamentosuna bir tiir veto hakkl saglamaktadir. Bu hak, AT mevzuatmm 
Konsey'ce onaylanmaslfll engellemekte etkin bir bi~irnde kullamlabilir . " 
(30). 

l§birligi prosediiriiniin A vrupa halklan Uzerinde bazt psikolojik etkileri 
g()riilebilir. Onlarm Avrupa Parlamentosuna ve onun yasama yetkilerine ba
la§ a~Ilartm bir m~iide degi§tirebilir. Eger Parlamento i§birligi prosediiriine 
katlllffil esnasmda kamuoyunun g()rii§lerini yansttabilirse, faaliyetlerinin ka
muoyunca daha biiyiik bir dikkatle izlenmesini saglayabilir ve ortalama Av
rupah'nm sahip oldugu demokratik birikimi, harekete ge~irebilir. "lleride ya
ptlacak reformlar a~tsmdan, iki a§amah kauhm prosediiriiniin kamuoyuna 
mal edilmesinde fayda vardrr. Zira, bu usOl biitiin Avrupa'da ulusal diizey
de benirnsenmi§ klasik yasama prosediiriine benzerlik g()stermektedir." 
(31) 

Komisyon'a g()re, Avrupa Tek Senedi, Avrupa biitiinle§mesi yolunda bir 
st~ramadrr (32). Bu fazla iddiah bir g()rii§tiir. Zira, Oye Devletler, bu tiir st~
ramalan dairna engellemi§ ya da yava§latiru§lardrr. Bu nedenle, "her §ey Oye 
Devletlerin yiiriirliige konan yeni politikalan ger~kle§tirmek i~in ne ()l~iide 
istekli davranacaklarma baghdrr." (33). 

Lodge ve Bozkurt Avrupa Tek Senedini aym bi~irnde de~erlendirmekte
dirler: "A vrupa Tek Senedi, A Tnin biinyesinde miindemi~ federal prensipleri 
somutla§tirmakta, kurumsal dengeyi degi§tirmekte ve mevcut demokratik 
bo§lugu doldurmaya ba§lamaktadir"(34). "Avrupa Tek Senediyle, Toplulu
~ kurumsal yap1sma, bu yap1 ~r~vesinde fonksiyonlarm ve yetkilerin da
~Iltmma ili§kin ()nemli degi§iklikler getirilmi§tir. Avrupa politik i§birligi 
kurumsalla§tlnlml§, Toplulugun temel dayanak ve politikalarma ili§kin yeni 
am~lar tesbit edilmi§, Mylece Avrupa'mn biitiinle§mesi siirecinde ()nemli 
bir adim atilml§tir." (35). 

Toplulu~ karar alma mekanizmasmda uyulmast ()ng()rUlen iki farkl1 
prosediir (dam§ma ve i§birligi prosediirleri) bu mekanizmayt ~apra§lk hale 
getirdiginden neticede iki prosediirUn telif edilmeleri gerekir (36). Bu i§lem 
yapildigmda, daha demokratik bir mekanizma olan i§birligi prosediirii, kana
atirnizce yeni usule model te§kil edecektir. 
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Parlamento, Avrupa Tek Senediyle, Konsey kat'§Ismda pazarbk gilctlnii 
artmm§tir. Bu giictlnii Konsey'e kar§I, gOrii§lerinin daha biiyak bir ciddiyetle 
ele almmaslill saglamak amaciyla kullanabilir. Ortak tutumun reddi veya 
Komisyon'un Parlamento'nun Onerilerini benimsemesi hallerinde bu gii~ biis
biittln artmaktadir. Ancak Konsey, oybirligiyle hareket etmek §artiyla, i§bir
ligi prosedtiriintin kapsarm i~inde kalan yasama faaliyetlerinde dahi son sO
zti sOyleme hakklill elinde bulundurmaktadu. Ayru zamanda, mevzuatm 
ittihazlill Topluluk ya da Oye Devletler a~Ismdan elzem gOrmtiyorsa, mevzu
atm sukutunu kabullenmek suretiyle Parlamentonun gOrii§lerinin ger~ekle§
mesine engelleyebilir. K1sacasi, i§birligi prosedtirii ile saglanan yetkiler Par
lamentoyu, Konsey kar§Ismda e§it yetkilere sahip bir organ haline 
getirmekten uzaktu. Parlamentonun gOrii§lerinin Konsey'inkilere iistiin gel
mesi i~in Komisyon'un destegine ve Konsey'de Parlamentonun gOrii§lerini 
benimseyen en az bir iiyenin mevcudiyetine ihtiya~ vard1r. Komisyon, 
Parlamento gibi, Toplulugun ~1karlarma mutlak tisttinltik tanimasi beklenen 
bir organ olmakla beraber, mevcut yap1 ~r~evesinde, Konsey'in Komisyon 
iizerinde Parlamentoya nazaran daha etkili olmas1 ka~milmazdlf. Parlamen
tonun Komisyon kar§Ismda sahip oldugu tek silah gensorudur. 0 da §imdi
ye kadar hi~ kullanllamarm§tlr. Komisyon iiyelerinin Oye Devlet hiikiimlii
lerinin ortak mutabakatiyle atanmalart ve (baz1 hallerde) yeniden atanmalan 
onlara (Oye Devletlere) Komisyon tiyelerini etkilemek imkamm vermekte
dir. Komisyon tiyelerinin bagimsizhglill teminat altma almak i~in birtaklm 
hiikiimler getirilmi§tir. Ancak bagimsizhgm zedelenmesi, tamarniyle takdire 
bagh ve tanimlanmast gii~ bir kavramdir. Kanaatimizce, Komisyon, haliha
zrrda, Parlamentodan ziyade Oye Devletlerin etkisi alundad1r. 

K1sacast, Parlamento, hala, ~ift meclisli bir yasama organlillll meclisle
rinden birini olu§turmaktan uzaktir. Ote yandan, i§birligi prosedtiriiyle Parla
mentonun yetkilerinde saglanan artl§, Toplulugun geli§iminin bu htzla siire
cegini farz ederek k~tmlmaz ve geri dOniilmez addettigimiz geli§imi 
dogrulamaktadlf. 

Onay Prosediirii 

Avrupa Parlamentosunun yetkilerinde arti§ saglayan dtizenlemelerden 
birisi de onay prosedtiriidiir. Avrupa Tek Senedinin 8. ve 9. maddeleri AET 
Andla§masmm 237. ve 238. maddelerini degi§tirerek onay prosedarana vaz 
etmi§lerdir. 

Avrupa Tek Senedinin 8. Maddesininmetni §Oyledir: 
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"AET Andlll§masmm 238. maddesinin ikinci paragrafmm yerini, qag.
daki hUkUm alacaktir: 

"Herhangi bir Avrupa Devleti, Topluluga Uye olmak Uzere bll§vurabilir. 
Bll§vurusunu Konsey'e sunacaktir. Konsey, Komisyon'a dam§tlktan ve Uye 
sayisiDin salt ~oguntuguyla onay verecek olan Avrupa Parlamentosunun ona
YIDI aldlktan sonra oybirligiyle karar verir." 

Avrupa Tek Senedinin 9. maddesinin ikinci paragrafmm yerini qagida
ki hUkUm alacaktrr: 

"Bu anla§malar, Uye saYJsmm salt ~oguntuguyla karar verecek olan Av
rupa Parlamentosunun onayini aldiktan sonra Konsey tarafmdan, oybirligiyle 
ba~tlanrr". 

Yukandaki maddelerden ilki, Avrupa Topluluguna katilmak amac1yla 
l)ne stiriilen taleplerin kabultine ili§kindir. Avrupa Tek Senedinden ()nee 
Konsey A vrupa Parlamentosunun onayiDI almaks1zm bu tUr talepleri kabul 
edebiliyordu. Avrupa Tek Senedinin ytiiiirltige giri§inden bu yana, Avrupa 
Parlamentosu m. 8'le tanman bu yetkiyi henUz kullanabilmi§ degildir. Avrupa 
Parlamentosunun pek seyrek kullanabilecegi bir yetkidir. Ancak, bu konuda 
verilecek karar buytik l)nem tqidigmdan, Avrupa Tek Senediyle verilen yet
kinin ehemmiyeti de bUytiktUr. 

M. 9'da atifta bulunulan anlll§malar ortakllk anlll§malandrr. Avrupa Par
lamentosunun onay1, sadece anla§manm bagitlanmasi i~in degil, bu anla§ma
larda yap1lacak her tUrlu degi§iklik i~in de gereklidir (37). Parlamentonun 
onay i§lemi i~in bir sure smrrlamas1 l)ngl)rillmemi§tir. Konsey, Parlamento
nun onayiDI almadan hi~bir ortakllk anlll§masiDI veya bunlarda yapllan tadi
lAti kabul veya reddedemez. Ancak Parlamento onayladlktan sonra son sl)z 
yine Konsey'e aittir. 
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