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1. Context 

►Comunicarea se înscrie în strategia pe termen mediu pentru politica de extindere a UE, 

COM(2015)611, prezentată de Comisia Europeană în luna noiembrie 20152, strategie ce acoperă 

mandatul actualei Comisii Europene (2014-2019). 

 

2. Prezentarea comunicării 

►Obiectivul comunicării este de a face bilanțul punerii în aplicare a politicii de extindere până la 

sfârșitul lunii februarie 2019, de a prezenta progresele înregistrate de țările care doresc să adere la 

UE și de a analiza dificultățile cu care se confruntă de respectivele țări3. 

Comunicarea acoperă Balcanii de Vest (Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Bosnia 

și Herțegovina, Kosovo) și Turcia. 

                                                           

1 Art. 49 TUE are următoarea formulare: „Orice stat european care respectă valorile prevăzute la articolul 2 [TUE] și 

care se angajează să le promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii. Parlamentul European și parlamentele 

naționale sunt informate cu privire la această cerere. Statul solicitant adresează cererea sa Consiliului, care se pronunță 

în unanimitate după consultarea Comisiei și după aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea 

membrilor din care este constituit. Criteriile de eligibilitate aprobate de Consiliul European se iau în considerare. 

Condițiile admiterii și adaptările impuse de aceasta tratatelor pe care se întemeiază Uniunea fac obiectul unui acord între 

statele membre și statul solicitant. Acest acord se supune ratificării de către toate statele contractante, în conformitate cu 

normele lor constituționale.” 

2 Notă: Respectiva comunicare a fost examinată de Camera Deputaților, care a adoptat o opinie (cf. fișa procedurii). 

3 Notă: Camera Deputaților a examinat și comunicarea anterioară, privind politica de extindere a UE 2018, și a adoptat o 

opinie (cf. fișa procedurii). 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_260_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2019)0260&l=fr
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10725-2019-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016M049
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_611_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016M049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016M002
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=422
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=565
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►În privința Balcanilor de Vest, comunicarea face referire la strategia prezentată de Comisie în 

luna februarie 2018 – O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament 

sporit al UE în regiune, COM(2018)65, cea care a reconfirmat perspectiva aderării acestor țări la UE, 

urmând criterii ferme și bine definite, aderare înțeleasă a fi în interesul politic, economic și de 

securitate al UE. Au fost confirmate progresele semnificative înregistrate în planul reformelor și 

reconcilierii și a fost reafirmată necesitatea continuării reformelor în domenii esențiale (statul de 

drept, inclusiv combaterea corupției și a criminalității organizate, reformele economice și 

competitivitatea, cooperarea și reconcilierea regională). A fost susținută creșterea semnificativă a 

sprijinului politic, tehnic și financiar acordat de UE și precizarea, pentru sporirea stimulentelor 

politice, a unui orizont temporal pentru aderarea la UE, în anul 2025, a țărilor cele mai avansate în 

negocierile de aderare. Comunicarea nota, în cazul în care UE nu ar recunoaște progresele obiective 

și nu ar trece la „următoarea etapă a perspectivei europene”, riscul de periclitare a credibilității UE, 

de subminare a stabilității și de sporire a influenței concurenților geopolitici ai UE în regiune. 

►În privința țărilor din regiunea Balcanilor de Vest, comunicarea notează: 

- recomandările Comisiei din 2018 în vederea deschiderii negocierilor de aderare cu Republica 

Macedonia de Nord și cu Republica Albania și posibilitatea ca, în luna iunie 2019, Consiliul UE să 

convină deschiderea negocierilor de aderare; 

- propunerea Comisiei de liberalizare a vizelor pentru Kosovo4; 

- stagnarea reformelor fundamentale în țările cele mai avansate în procesul de aderare; 

- avizul Comisiei cu privire la cererea de aderare la Uniunea Europeană a Bosniei și Herțegovinei, 

COM(2019)261, aviz prezentat simultan cu comunicarea de față5. 

►Referitor la Turcia, comunicarea notează: 

- statutul de partener esențial pentru UE și de țară candidată;  

- în pofida continuării dialogului și cooperării în domenii esențiale de interes comun (migrație), 

permanenta îndepărtare de UE (prin regrese grave în domeniul statului de drept și al drepturilor 

fundamentale), cu consecința suspendării de UE a negocierilor de aderare. 

►Comunicarea prezintă evoluțiile înregistrate domeniile în care țările vizate au întreprins reforme 

fundamentale în scopul îndeplinirii criteriilor de aderare de la Copenhaga (1993) și de la Madrid 

(1995): funcționarea instituțiilor democratice; statul de drept și securitatea; drepturile fundamentale; 

reforma administrației publice; migrația; economia; cooperarea regională și relațiile de bună 

vecinătate; propunerea Comisiei privind asistența financiară pentru preaderare în următorul cadru 

financiar multianual (2021-2027). 

►Comunicarea conține concluzii și recomandări: 

- o politică de extindere credibilă este considerată o investiție geostrategică în pace, stabilitate, 

securitate și creștere economică la nivelul întregii Europe; înainte de toate, extinderea este în 

propriul interes politic și economic al UE și aparține strategiei mai largi de consolidare a UE până în 

2025; se afirma că pregătirea țărilor în cauză pentru îndeplinirea tuturor cerințelor de aderare 

continua să fie una dintre prioritățile politice cheie ale UE; 

- niciuna dintre țările din Balcanii de Vest nu îndeplinea criteriile de aderare, fiind nevoie de ani de 

eforturi intense și de rezultate; în contextul reformării și consolidării UE înaintea extinderii sale, 

rămânea esențială o perspectivă fermă și credibilă pentru toate țările pentru impulsionarea 

transformărilor, pentru încurajarea reconcilierii, pentru exportarea stabilității în regiune și pentru 

                                                           
4 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a 

listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo*) – 2016/0139(COD) – în luna martie 

2019, Parlamentul European a adoptat poziția sa (cf. și OEIL); se află în curs de examinare la Consiliul UE. 

5 Avizul susține că negocierile de aderare la UE ar trebui deschise atunci când respectiva țară va îndeplini criteriile de 

aderare, în special, cele politice. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_65_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_261_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=&DOS_INTERINST=2016%2F0139%28COD%29&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7807-2019-INIT/ro/pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0139(COD)&l=en
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promovarea valorilor, normelor și standardelor UE; a fost subliniată necesitatea respectării de UE a 

angajamentelor sale;  

- urmau a fi abordate cu prioritate elementele fundamentale (statul de drept, reforma justiției, lupta 

împotriva corupției și a criminalității organizate, securitatea, drepturile fundamentale, funcționarea 

instituțiilor democratice și reforma administrației publice, precum și dezvoltarea economică și 

competitivitatea); era afirmată necesitatea unor progrese în direcția reconcilierii, relațiilor de bună 

vecinătate și cooperării regionale (urmând modelul acordului istoric dintre Macedonia de Nord și 

Grecia / „Acordul de la Prespa”6); 

- era notată (pentru întâia oară în mod explicit) intensificarea activității Chinei în domeniul afacerilor 

și investițiilor în regiune, care, în principiu, puteau atrage anumite beneficii, deși atari investiții 

neglijează frecvent viabilitatea socioeconomică și financiară; țările din regiune trebuie să pună în 

aplicare pe deplin spiritul și dispozițiile specifice ale acordurilor de stabilizare și de asociere cu UE 

în domenii esențiale (statul de drept, concurența, achizițiile publice, mediul, energia și infrastructura) 

și să acorde prioritate reformelor relevante în procesul de aderare;7 

- era recunoscut statutul Turciei de partener-cheie pentru UE în domenii de interes comun (migrația, 

combaterea terorismului, energia, transporturile și schimburile comerciale), în contextul unui impas 

al relațiilor bilaterale, indus de evoluții politice și economice marcând un regres, stare de lucruri ce 

nu permite avansarea negocierilor de aderare; 

- au fost menționate progrese inegale înregistrate în Balcanii de Vest: progrese importante în privința 

reformelor în Albania și Macedonia de Nord (pentru cele două, Comisia recomandând deschiderea 

negocierilor de aderare); pe fondul anumitor progrese în negocierile de aderare, era afirmată 

importanța unor eforturi mai hotărâte în Muntenegru și Serbia; erau remarcate probleme de ordin 

structural în Bosnia și Herțegovina; era subliniată importanța realizării de progrese în Kosovo. 

 

3. Poziții ale instituțiilor Uniunii Europene și ale statelor membre8 

►29 aprilie 2019 – Strategia franceză pentru Balcanii de Vest9, prezentată la reuniunea neoficială 

privind Balcanii, organizată la Berlin, la inițiativa președintelui francez și cancelarului german 

Este precizat angajamentul Franței în stabilizarea țărilor din regiune, în direcția dezvoltării 

economice și sociale și pentru consolidarea statului de drept – prin intensificarea relațiilor politice cu 

respectivele țări, prin consolidarea cooperării bilaterale în patru domenii (dezvoltarea economică și 

socială prin intermediul Agenției franceze pentru dezvoltare; securitate; justiție; apărare); strategia 

franceză ar urma să susțină și completeze acțiunea UE în domeniu și acțiunile întreprinse în cadrul 

„procesului de la Berlin”10. 

►18 iunie 2019 – Concluziile Consiliului UE privind extinderea și procesul de stabilizare și de 

asociere: Consiliul lua act de comunicarea Comisiei din 29 mai 2019 și își reafirma angajamentul cu 

privire la extindere, precum și sprijinul neechivoc al UE față de perspectiva europeană a Balcanilor 

de Vest. În privința Turciei, era menționat statutul său de țară candidată și de partener-cheie în 

numeroase domenii. Era susținută „necesitatea unei condiționalități echitabile și riguroase și a 

principiului meritelor proprii”, alături de imperativul concentrării asupra reformelor fundamentale în 

domenii cheie (statul de drept, drepturile fundamentale, funcționarea instituțiilor democratice, 

reforma administrației publice, dezvoltarea economică și competitivitatea). În contextul relațiilor de 

bună vecinătate, al cooperării regionale și reconcilierii, a fost salutat „călduros” Acordul de la 

Prespa. Erau subliniate așteptările UE legate de o mai bună aliniere a țărilor din regiune la politica 

                                                           
6 Textul acordului, semnat la 17 iunie 2018, poate fi consultat pe site-ul guvernului Macedoniei de Nord. 

7 Chestiunea prezenței chineze a făcut și obiectul unor întrebări adresate în Parlamentul European: a se vedea (cel mai 

recent) întrebarea E-002205-19 și răspunsul la aceea din 9 octombrie 2019. 

8 Ulterior prezentării comunicării (ordine cronologică). 

9 Disponibilă și în limba engleză. 

10 Pentru informații, cf. site. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/europe/balkans-occidentaux/strategie-francaise-pour-les-balkans-occidentaux/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/18/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process/
https://vlada.mk/node/15057?ln=en-gb
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002205_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002205-ASW_EN.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/europe/western-balkans-62918/
https://berlinprocess.info/about/
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externă și de securitate comună a UE. Consiliul a trecut în revistă evoluțiile înregistrate în țările 

aflate în negocieri de aderare (Muntenegru, Serbia, Turcia), respectiv în procesul de stabilizare și de 

asociere (Macedonia de Nord, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo). 

În privința chestiunii deschiderii negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania, Consiliul 

a luat act de recomandarea favorabilă a Comisiei și a arătat că, „având în vedere timpul disponibil 

limitat și importanța chestiunii”, urma a reveni asupra ei, „cu scopul de a ajunge la o decizie de fond 

clară cât mai curând posibil și nu mai târziu de luna octombrie 2019”. 

►Prin concluziile din 20 iunie 2019, Consiliul European a aprobat concluziile privind extinderea și 

procesul de stabilizare și de asociere, adoptate de Consiliul UE la 18 iunie 2019 

►12 septembrie 2019 – declarația prim-miniștrilor țărilor din grupul de la Visegrád privind 

Balcanii de Vest a reafirmat sprijinul neechivoc pentru aderarea țărilor din regiune la UE și credința 

fermă că reunificarea Europei nu ar putea fi completă fără aderarea lor la UE; a subliniat că politica 

de extindere a UE constituie un instrument indispensabil pentru atingerea securității, stabilității și 

prosperității regiunii și că acea politică reprezintă o investiție de ordin strategic a UE în direcțiile 

menționate. Aderarea va continua să fie un proces întemeiat pe rezultate. În contextul apelului 

adresat Consiliului UE în sensul deschiderii negocierilor de aderare, s-a arătat că negocierile vor 

permite Macedoniei de Nord și Albaniei să se centreze asupra reformelor necesare, vor constitui un 

stimulent important pentru întreaga regiune, iar UE va continua să fie actorul principal în 

promovarea transformării regionale pozitive. Au fost exprimate așteptări în sensul accelerării 

negocierilor în curs cu Serbia și Muntenegru în cursul mandatului următoarei Comisii Europene și că 

UE va putea primi țările pregătite pentru aderare în cursul cadrului financiar multianual 2021-2027. 

A fost reafirmat sprijinul pentru țările din regiune în menținerea stabilității, consolidării statului de 

drept, combaterii criminalității și corupției, sporirii rezistenței la amenințări hibride, prevenirii 

radicalizării, păstrării sub control a fluxurilor migratorii, protecției frontierelor. A fost subliniat rolul 

strategic al regiunii în diversificarea energetică prin coridorul sudic al gazelor11. A fost subliniată 

hotărârea țărilor din grupul de la Visegrád de a continua sprijinirea, prin instrumente financiare, a 

cooperării regionale extinse, relațiilor de bună vecinătate și reconcilierii. 

►26 septembrie 2019 – Bundestagul german a aprobat acordurile între Bundestag și guvernul 

federal german privind deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania. 

►15 octombrie 2019 – Concluziile președinției Consiliului UE privind extinderea și procesul de 

stabilizare și de asociere – Albania și Republica Macedonia de Nord 

În contextul imposibilității de ajungere la un acord în privința deschiderii negocierilor de aderare cu 

cele două țări, ca urmare a opoziției reprezentanților anumitor state membre (Franța, Țările de Jos, 

Danemarca), președinția Consiliului UE (Afaceri Generale) a emis concluzii, în care a reamintit 

poziția anterioară a Consiliului UE din 18 iunie 2019, care convenise să revină, nu mai târziu de 

octombrie 2019, la chestiunea recomandărilor de a deschide respectivele negocieri. Chestiunea a fost 

deferită Consiliului European. 

►17-18 octombrie 2019 – Neputându-se ajunge la un acord între delegați, Consiliul European a 

precizat, în concluziile reuniunii, că urma să revină la chestiunea extinderii înainte de summitul UE-

Balcanii de Vest, ce va avea loc la Zagreb în mai 2020. 

Președintele Consiliului European nota, într-un raport din 22 octombrie 2019 către Parlamentul 

European privind rezultatele recentei reuniuni, dezbaterile dificile privind extinderea, în sensul în 

care, ulterior recomandării clare formulate de Comisia Europeană, deși o majoritate covârșitoare a 

statelor membre au dorit deschiderea negocierilor cu Macedonia de Nord și cu Albania, nu a fost 

                                                           
11 „SGC” reprezintă acronim al „Southern Gas Corridor”. 

A se vedea pct. 2 („Coridoare prioritare în sectorul gazelor”) din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice 

transeuropene […]: „7. Coridorul meridional de transport al gazelor („SGC”): infrastructura pentru transportul gazelor 

dinspre Bazinul Caspic, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și dinspre bazinul est-mediteranean către Uniune, pentru a spori 

diversificarea în aprovizionarea cu gaze. / State membre implicate: Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Franța, 

Croația, Italia, Cipru, Ungaria, Austria, Polonia, România, Slovenia, Slovacia.” 

https://www.consilium.europa.eu/media/39958/20-21-euco-final-conclusions-ro.pdf
http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements/v4-statement-on-the-190912
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw39-de-nordmazedonien-657402
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13155-2019-INIT/ro/pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/conseils-affaires-generales-et-affaires-etrangeres/article/union-europeenne-participation-d-amelie-de-montchalin-au-conseil-des-affaires-244771
https://www.consilium.europa.eu/media/41143/17-18-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/18/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-european-council-meeting-on-18-october-2019/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32013R0347
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posibilă întrunirea unanimității, situație care constituia o eroare. Dezbaterile urmau a fi reluate 

înaintea summitului de la Zagreb din luna mai 2020.12 

►22 octombrie 2019 – Parlamentul European / propuneri de rezoluție referitoare la deschiderea 

negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania - 2019/2883(RSP)  

O propunere, inițiată de grupul PPE, a exprimat dezamăgirea pentru incapacitatea UE de a aproba 

deschiderea negocierilor, cu efecte defavorabile asupra credibilității UE și stabilității în regiune; a 

susținut recunoașterea, în politica de extindere a UE, a meritelor proprii și a unor criterii obiective, 

constând în viteza și calitatea reformelor; viitoarea Comisie este chemată să reevalueze politica UE 

în domeniul extinderii și strategia pentru Balcanii de Vest. 

O propunere, introdusă în numele grupului S & D, a deplâns decizia Consiliului European, care 

subminează credibilitatea UE; a condamnat orice decizie care ar slăbi angajamentele UE față de 

Macedonia de Nord și Albania; a susținut recunoașterea, în politica de extindere a UE, a unor 

condiții echitabile și riguroase și a principiului propriilor merite. 

O altă propunere, depusă în numele grupului „Renew”, a luat act de faptul că nu s-a putut ajunge la o 

decizie în Consiliul European și a apreciat că, în vederea următoarei reuniuni, din luna mai 2020, 

viitoarea Comisie ar trebui să revizuiască formatul actual al negocierilor de aderare, instrumentul 

financiar și calendarul negocierilor. 

O propunere, prezentată de grupul Verzilor/ALE, regreta decizia Consiliului European, susținea 

recomandarea Comisiei Europene și cerea Consiliului European ca, la următoarea sa reuniune, din 

12-13 decembrie 2019, să identifice un compromis care să permită începerea negocierilor de aderare. 

O altă propunere, inițiată în numele grupului ECR, exprima dezaprobarea față de blocarea 

deschiderii negocierilor, ce reprezenta o eroare strategică cu efect defavorabil pentru reputația UE și 

cu potențial destabilizator pentru regiune; a exprimat angajamentul pentru politica de extindere drept 

una dintre prioritățile cheie ale UE. 

O propunere, introdusă de grupul GUE/NGL, deplângea amânarea deciziei pentru reuniunea de la 

Zagreb și sublinia că deschiderea negocierilor constituie doar primul pas al unui proces îndelungat și 

solicitant; a solicitat păstrarea în strategia de extindere a principiului propriilor merite și renunțarea 

la practica de a cupla sau grupa țări candidate, de natură să întârzie procesul de aderare. 

O propunere, inițiată de grupul ID, saluta decizia Consiliului European, în contextul problemelor 

grave cu care se confruntă cele două țări și invita respectiva instituție să nu mai ofere perspectiva 

negocierilor de aderare, ci un nou parteneriat cu respectivele țări. 

Pornind de la aceste texte, devenite o propunere comună de rezoluție, plenul Parlamentului European 

a adoptat, la 24 octombrie 2019, Rezoluția referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu 

Macedonia de Nord și Albania (2019/2883(RSP)), prin care: și-a exprimat dezamăgirea profundă 

pentru lipsa unui acord de deschidere a negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania, 

deși ambele țări au depus eforturi considerabile și îndeplinesc cerințele UE pentru deschiderea 

acestor negocieri; a salutat promovarea de Macedonia de Nord a relațiilor de bună vecinătate și 

reformele judiciare realizate de Albania; a avertizat asupra efectelor negative ale indeciziei UE 

asupra stabilității politice, cooperării regionale și coexistenței pașnice, fiind de natură să permită 

implicarea sporită în regiune a altor actori străini și să încetinească sau chiar oprească reformele 

proeuropene în alte țări în curs de aderare; indecizia UE reprezintă o greșeală strategică și are un 

efect negativ asupra credibilității UE; a sprijinit deschiderea rapidă a negocierilor de aderare, de 

natură să susțină și intensifice reformele; a afirmat că politica de extindere a UE a fost cel mai 

eficient instrument de politică externă al UE; a susținut evaluarea țărilor candidate pe baza meritelor 

proprii și a unor criterii obiective, impunându-se ca viteza și calitatea reformelor să determine 

calendarul aderării; Consiliul European a fost îndemnat să adopte o decizie pozitivă la următoarea sa 

reuniune; a chemat viitoarea Comisie să facă bilanțul politicii de extindere și să reevalueze Strategia 

din februarie 2018 pentru Balcanii de Vest, modificând-o în consecință; a chemat parlamentele 

                                                           
12 În același context, la 20 octombrie 2019, prim-ministrul Macedoniei de Nord a anunțat organizarea alegerilor 

parlamentare anticipate. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2883(RSP)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0161_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0159_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0160_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0157_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0156_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0158_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0155_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2019-0156_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_RO.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2883(RSP)&l=da
https://vlada.mk/node/19285?ln=en-gb
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țărilor din regiune să își îndeplinească pe deplin rolul de motoare ale reformelor democratice și să fie 

la înălțimea aspirațiile europene ale cetățenilor din regiune, urmând convocarea unui dialog 

parlamentar regional, cu implicarea Parlamentului European. 

 

4. Alte poziții și lucrări relevante – rapoarte și studii 

►septembrie 2019 – Memo to the Commissioner Responsible for Enlargement and Neighbourhood 

Policy, notă a organizației „Bruegel”, elaborată de Marek Dabrowski și Georg Zachmann13 

Sunt menționate trei mari probleme cu care se confruntă UE: menținerea potențialei aderări la UE ca 

opțiune credibilă și atractivă pentru țările candidate sau potențial candidate, în vederea încurajării 

reformelor, fără compromiterea efectivității condițiilor impuse în vederea aderării; realizarea unor 

reforme instituționale în interiorul UE în pregătirea primirii de noi membri; identificarea unor 

modele de cooperare cu țările din vecinătate, modele care nu includ perspectiva dobândirii statutului 

de membru și care au două funcții – un efect benefic reciproc în domenii concrete de cooperare și 

promovarea de UE a valorilor universale, stabilității economice și securității în regiune. 

►30 septembrie 2019 – Union européenne-Balkans occidentaux: pour un cadre de négociations 

d’adhésion rénové, studiu elaborat de Pierre Mirel, Fundația „Robert Schuman”, Question d’Europe 

n°52914 

Studiul descrie evoluții de ordin politic și economic în spațiul Balcanilor de Vest și avertizează 

asupra riscurilor de pierdere a credibilității UE în regiune, în contextul slăbirii UE ca efect al crizelor 

și diviziunilor în anumite politici, precum și al faptului că angajamentul UE nu a provocat rezultatele 

așteptate, inclusiv în privința reformelor întreprinse în regiune. Studiul propune o nouă abordare a 

UE, în sensul sporirii investițiilor în regiune pentru contracararea influențelor exterioare, prin 

posibilitatea acordată țărilor din regiune de a atrage fonduri structurale, prin măsuri de asistență în 

privința statului de drept, transparenței achizițiilor publice și funcționării spațiului economic 

regional, prin stabilirea de condiții în legătură cu punerea în aplicare a reformelor (potrivit 

principiului „mai mult pentru mai mult”), printr-un control sporit al utilizării fondurilor structurale. 

Este propusă angajarea unui dialog politic, printre altele prin desemnarea unui trimis special pentru 

regiune (pe lângă Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate), 

responsabil inclusiv pentru dialogul între Kosovo și Serbia. Se propunea ca, la reuniunea sa din 

octombrie a.c., Consiliul să aprobe deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de 

Nord, arătându-se că reformarea UE și deschiderea acelor negocieri nu trebuie înțelese ca procese 

care se exclud reciproc, dată fiind durata îndelungată a negocierilor; Comisia era chemată să instituie 

criterii realiste, transparente și logice în negocieri, inclusiv în perspectiva stabilirii unui mecanism de 

verificare ulterior aderării. 

 

5. Aspecte privind poziția autorităților române 

►29 mai 2019 – Președinția română a Consiliului UE, prin Ministerul Afacerilor Externe15 a salutat 

prezentarea comunicării, ce reconfirma angajamentul UE pentru avansarea politicii de extindere, pe 

baza meritelor proprii ale candidaților și potențialilor candidați, obiectiv care corespundea 

importanței deosebite acordate acestei politici europene de președinția română a Consiliului UE, 

politică ce și-a dovedit succesul și valoarea adăugată. 

A fost împărtășită abordarea Comisiei Europene privind rolul transformator al perspectivei europene 

și rolul politicii de extindere ca investiție pe termen lung în asigurarea păcii, stabilității, dezvoltării 

economice și securității Europei; a fost salutată, în mod deosebit, aprecierea conform căreia politica 

                                                           
13 A se vedea și Questions to the Commissioner-designate for Neighbourhood and Enlargement, Marek Dabrowski, pe 

site-ul organizației „Bruegel”, 30 septembrie 2019. 

14 Disponibil și în limba engleză. Pentru un studiu al aceleiași fundații ce vizează anul 2018, a se vedea Pierre Mirel, 

„Balkans occidentaux-Union européenne: Entre cohésion interne et stabilité extérieure”, Question d’Europe n°480, 9 

iulie 2018 (de asemenea și în limba engleză). 

15 Cf. comunicatul de presă al MAE din 29 mai 2019. 

https://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/09/MEMO-neighbourhood.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0529-union-europeenne-balkans-occidentaux-pour-un-cadre-de-negociations-d-adhesion-renove
https://bruegel.org/2019/09/questions-to-the-commissioner-designate-for-neighbourhood-and-enlargement/
https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0529-european-union-western-balkans-for-a-revised-membership-negotiation-framework
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0480-balkans-occidentaux-union-europeenne-entre-cohesion-interne-et-stabilite-exterieure
https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0480-western-balkans-european-union-between-internal-cohesion-and-external-stability
https://ue.mae.ro/local-news/1308
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de extindere corespunde intereselor proprii ale UE, precum și evidențierea necesității respectării 

angajamentelor UE în materie pentru consolidarea viabilității proceselor pozitive din regiune. 

Politica de extindere este considerată a constitui cel mai eficient instrument care a reușit de-a lungul 

anilor să proiecteze valorile europene în vecinătatea UE. Au fost salutate recomandările Comisiei 

privind deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania. 

►15 octombrie 2019 – Cu ocazia reuniunii Consiliului UE, ministrul delegat pentru afaceri 

europene, George Ciamba, a subliniat importanța respectării angajamentelor UE în raport cu 

Macedonia de Nord și Albania, în sensul deschiderii negocierilor de aderare, dată fiind relevanța 

deosebită pe care această decizie o prezintă pentru menținerea credibilității UE, decizie ce generează 

beneficii evidente atât pentru cele două țări, cât și pentru UE. Progresele înregistrate în avansarea 

reformelor necesare au fost confirmate de evaluările Comisiei Europene și au fost reflectate de 

acordul de la Prespa16. 

 

Alte resurse utile în internet 

- The influence of external actors in the Western Balkans A map of geopolitical players, notă, 

Fundația „Konrad-Adenauer”, 4 mai 2018 

- Constitutional Challenges of the Enlargement – Is Further Enlargement Feasible without 

Constitutional Changes?, notă, Parlamentul European, 26 martie 2019 

- Russia in the Western Balkans. Tactical wins, strategic setbacks, notă, Institutul pentru Studii de 

Securitate al Uniunii Europene, 2 iulie 2019 

- Western Balkans 2019: Does the EU push the Western Balkans countries to the Russian “hug”?, 

notă, Institutul Internațional pentru Studii ale Orientului Mijlociu și Balcanice, Ljubljana (Slovenia), 

16 octombrie 2019 

- Western Balkans: State of play in the European Council, 17 octombrie 2019, notă, Parlamentul 

European 

- Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene (ISSUE), https://www.iss.europa.eu/ 

- Institute for Democracy “Societas Civilis”, Skopje (Macedonia de Nord) https://idscs.org.mk/en/ 

- International Institute of Middle East and Balkan Studies (IFIMES), Ljubljana (Slovenia) 

https://www.ifimes.org/en 

 

Constantin Mihai Banu 

25 octombrie 2019 

 

                                                           
16 Cf. comunicatul de presă al MAE, 15 octombrie 2019; cf. și EurActiv, 16 octombrie 2019. 

https://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_52333_2.pdf/e467ee3a-487f-0def-4303-2e87b755598f?version=1.0&t=1539647526531
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2019)608872
https://www.iss.europa.eu/content/russia-western-balkans
https://www.ifimes.org/en/9706
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)631770
https://www.iss.europa.eu/
https://idscs.org.mk/en/
https://www.ifimes.org/en
https://www.mae.ro/node/50571
https://www.euractiv.ro/extern/franta-blocheaza-inceperea-negocierilor-de-aderare-cu-albania-si-macedonia-de-nord-16251

