
Avrupa Birliği’ne Giriş
7. Hafta



Nice Antlaşması (2003)

•2001’de imzalanıyor, 2003’de 
yürürlüğe giriyor.

•2004 yılında gerçekleşecek en 
büyük genişlemeye Birliğin 
kurumsal yapısını hazırlama amacı



Nice Antlaşması (2003)

•Avrupa Birliği Temel Haklar Şartının 
Konsey, Komisyon ve Parlamento 
tarafından imzalanması

•Nice Antlaşmasına ekli Avrupa Birliğinin 
Geleceği Deklarasyonu ile AB Anayasal 
Antlaşma sürecine başlanması



Nice Antlaşması (2003)

•Neler Getiriyor?
•Ortak karar prosedürü ile karar alınan konuların sayısı
arttırılıyor.
•Nitelikli oy çokluğu ile karar alınan konuların sayısı
arttırılıyor ve nitelikli oy çokluğu için gerekli oy ağırlıkları
yeniden düzenleniyor.
•Uzmanlık mahkemeleri getiriliyor.
•Komisyon üye sayısında değişiklik getiriliyor.
•Avrupa Parlamentosu üye sayısı ve üye devletlere göre
sandalye dağılımı yeniden düzenleniyor.



Avrupa Birliği Anayasal Antlaşması

• 2004 yılında imzalanmış ancak yürürlüğe 
girememiştir.
•Önce Fransa sonra Hollanda’da yapılan 
referandumlar olumsuz sonuçlanmıştır.
• Diğer üye devletler de bunun üzerine onay 
sürecini askıya almış ve bir süre sonra 
Anayasal Antlaşmanın onay sürecinin 
tamamlanmayacağı anlaşılmıştır.



Avrupa Birliği Anayasal Antlaşması

• Avrupa Birliği kurumlarınca imzalanan ve 
siyasi niteliği haiz olan Avrupa Birliği Temel 
Haklar Şartı Anayasal Antlaşmanın ikinci 
bölümüne bir bütün olarak yerleştirilmiş olup; 
bayrak, marş, ortak para vs. gibi «devlet» i 
çağrıştıran unsurlarla birlikte önemli hukuki 
reformlar içermektedir.



Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 

• 7 Aralık 2000 tarihli Nice Zirvesinde Avrupa 
Parlamentosu, Komisyon ve Konsey başkanları tarafından 
imzalanarak ilan edilmiştir.

• İhtiyaç duyulma nedenleri?

• Siyasi Birliğe doğru bir araç

• AB Hukukunun yeknesak ve etkili uygulanmasının bir 
aracı olarak=öncelik ilkesinin üye devlet yüksek 
mahkemelerince kabulü



Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı

• Medeni ve siyasi haklar, temel sosyal ve ekonomik haklar ve son olarak 
vatandaşlık hakları olmak üzere üç ana kategoride haklara yer 
verilmektedir.

• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde düzenlenen hakların sadeleştirilmek 
suretiyle Şarta dahil edildiği anlaşılmaktadır.

• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kıyaslandığında Şart daha kapsamlı ve 
daha modern bir görünüme sahip olmakla birlikte bir takım yeni olarak 
nitelendirebileceğimiz haklara da yer verilmektedir.

• İyi yönetim hakkı, biyoetik ile ilgili temel ilkeler, çevrenin ve tüketicinin 
korunması, engelli hakları gibi yeni olarak kabul edilen haklar Şartta yer 
almaktadır.


