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7 Ocak 2016 
 

Avrupa Birliği Hollanda Dönem Başkanlığı ve Trio Öncelikleri1 
 
Hollanda, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı’nı 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla 
Lüksemburg’dan devralmış olup, 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacak olan 
Slovakya Dönem Başkanlığı’na kadar 6 ay süreyle üstlenecektir.  
 
Hollanda Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri olarak, “vatandaş öncelikli, istihdam 
yaratan yenilikçi bir Avrupa geliştirmek”, “göç ve uluslararası güvenlik için kapsayıcı 
bir yaklaşım geliştirmek”, “güçlü bir finans sistemi ve Avro alanı yaratmak” ve “ileriye 
dönük iklim ve enerji politikası oluşturmak” sıralanmaktadır. Hollanda Dönem 
Başkanlığı, Birlik vatandaşları ve iş dünyası için önem arz eden refah, özgürlük ve 
güvenlik başlıklarına odaklanmayı öngörmektedir. Daha akılcı ve basitleştirilmiş 
kurallar yoluyla bürokrasinin azaltılması ile vatandaş ve şirketler üzerindeki maddi 
yükün hafifletilmesi da hedefler arasında yer almaktadır. 
 
Türkiye ile devam eden Vize Serbestisi Diyaloğunun sonuçlandırılması ve katılım 
müzakerelerine hız verilmesi, mülteci krizi, terörle mücadele ile İngiltere'nin AB'deki 
geleceği Hollanda Dönem Başkanlığı gündeminde yer alan diğer önemli başlıklardır. 
 
Ayrıca bu dönemde, 29 Kasım 2015 tarihli AB-Türkiye Zirvesi'nde alınan karar 
çerçevesinde sığınmacı krizinin çözümünü öngören AB-Türkiye Ortak Eylem 
Planı’nın uygulanması, Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti süreci gibi kritik 
konular da ele alınacaktır.  
 
Hollanda’nın Dönem başkanlığını üstlendiği 1 Ocak 2016 tarihinde ayrıca Hollanda, 
Slovakya ve Malta’nın dâhil olduğu AB’nin yeni üçlü Dönem Başkanlığı (trio) da 
başlamaktadır. Görevi İtalya, Letonya ve Lüksemburg’un oluşturduğu üçlü dönem 
başkanlığından devralan Hollanda, Slovakya ve Malta 18 ay boyunca bu görevi 
sürdürecek ve Haziran 2017’de Birleşik Krallık, Estonya ve Bulgaristan’dan oluşacak 
bir sonraki üçlü dönem başkanlığına devredecektir. 
 
Üçlü Dönem Başkanlığı süresince öncelik verilecek konuların AB Komisyonunun 
öncelikleri ile uyumlu olduğu görülmektedir. AB’nin Stratejik Gündeminde yer alan 
beş öncelik üçlü Dönem Başkanlığının çalışmalarına da temel oluşturmaktadır. 
Bahse konu öncelikler; “istihdam, büyüme ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik 
Birlik”, “sosyal, ekonomik ve kültürel hakları koruyan vatandaş odaklı sosyal bir 
Birlik”, “ileriye dönük iklim değişikliği politikasına sahip bir Enerji Birliği”, “özgürlük, 
güvenlik ve adalet alanı sağlayan siyasi bir Birlik” ve “küresel aktör rolüne sahip güçlü 
bir Birlik” olarak sıralanmaktadır.  
 
2015 Aralık ayında gerçekleşen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde 
vurgulandığı üzere; AB’nin dış sınırlarının güçlendirilmesi, Ortak Avrupa İltica 

                                                           
1 Kaynak: http://english.eu2016.nl/documents/publications/2015/12/14/state-of-the-european-union-
presidency-edition 
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Sistemi’nin oluşturulması, mültecilerle ilgili yerleştirme, geri gönderme ve geri kabul 
süreçleri ve insan kaçakçılığı ile mücadele üçlü dönem başkanlıklarının öncelikleri 
arasında yer almaktadır. 
 
 
 
 
 
 


