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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia Europeană doreşte să mulţumească Senatului pentru opinia sa referitoare la 
Comunicarea Comisiei din 2016 privind politica de extindere a UE [COM(2016) 715 final].

Comisia apreciază sprijinul Senatului cu privire la politica Uniunii Europene în domeniul 
extinderii. Comisia îşi menţine pe deplin angajamentul de a sprijini în continuare ţările 
candidate şi potenţial candidate în eforturile lor de reformă, care le vor permite să avanseze 
pe calea către Uniunea Europeană.

Politica de extindere se concentrează în continuare pe principiul „abordării cu prioritate a 
elementelor fundamentale”. Aspecte esenţiale, precum statul de drept, drepturile 
fundamentale, consolidarea instituţiilor democratice, inclusiv reforma administraţiei publice, 
precum şi dezvoltarea economică şi competitivitatea constituie în continuare priorităţi-cheie 
ale procesului de extindere. Aceste aspecte reflectă importanţa pe care UE o acordă 
valorilor sale fundamentale şi priorităţilor de politică generală. Protecţia minorităţilor 
reprezintă o cerinţă esenţială pe care trebuie să o îndeplinească ţările candidate ca parte a 
negocierilor de aderare, fiind abordată în mod expres în capitolul 23 (Sistemul judiciar şi 
drepturile fundamentale). Comisia va menţine dialogul său activ cu autorităţile relevante din 
ţările candidate la aderare în ceea ce priveşte acest domeniu important şi va continua să 
monitorizeze îndeaproape aspectele vizate.

în ceea ce priveşte negocierile cu Muntenegru şi cu Serbia, Comisia aşteaptă cu interes 
deschiderea altor capitole în 2017. Orice progres va depinde de eforturile de reformă depuse 
de aceste ţări, în special în domeniul statului de drept (capitolul 23 - Sistemul judiciar şi 
drepturile fundamentale, precum şi capitolul 24 - Justiţie, libertate şi securitate). în ceea ce 
priveşte Serbia, va fi, de asemenea, esenţial ca această ţară să realizeze progrese în direcţia 
normalizării relaţiilor sale cu Kosovo* (abordate în capitolul 35 - Alte aspecte).

Această denumire nu aduce atingere poziţiilor privind statutul şi este conformă cu RCSONU1244/1999, precum şi cu Avizul 
CU privind Declaraţia de independenţă a Kosovo.



în ceea ce priveşte Albania, în ultimii ani aceasta a realizat progrese esenţiale privind 
îndeplinirea celor cinci priorităţi-cheie pentru deschiderea negocierilor de aderare (reforma 
administraţiei publice, reforma justiţiei, rezultate tangibile în ceea ce priveşte combaterea 
corupţiei şi a criminalităţii organizate, drepturile omului). Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru punerea în aplicare a reformei sistemului judiciar, inclusiv a procesului 
de verificare. în ceea ce priveşte Bosnia şi Herţegovina, Comisia pregăteşte în prezent avizul 
său cu privire la argumentele în favoarea aderării acestei ţări la UE. Data la care Comisia 
va emite avizul său depinde de capacitatea Bosniei şi Herţegovina de a răspunde la 
solicitările Comisiei pe parcursul acestui proces.

Relaţiile de bună vecinătate şi cooperarea regională sunt elemente esenţiale ale procesului 
de stabilizare şi de asociere, precum şi ale procesului de extindere. Prin urmare, 
Comisia Europeană salută sprijinul Senatului pentru consolidarea cooperării regionale în 
Balcanii de Vest şi pentru realizarea de progrese privind promovarea stabilităţii în regiunea 
Europei de Sud-Est. Aceste aspecte se află în centrul perspectivelor pe linie de politică şi de 
punere în aplicare ale angajării UE în regiunea Balcanilor de Vest, în special în ceea ce 
priveşte conectivitatea în domeniul transportului şi al energiei, sprijinul pentru tineri, 
promovarea societăţii civile şi a securităţii, precum şi importanţa crescândă a integrării 
economice regionale. Acest lucru reiese, de asemenea, din programarea multinaţională în 
cadrul Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA) şi poate fi reflectat în programele 
şi iniţiativele transfrontaliere. Ne exprimăm recunoştinţa pentru sprijinul puternic pe care 
România continuă să îl acorde acestei acţiuni.

în ceea ce priveşte Republica Moldova, Comisia ia notă de opiniile exprimate. Relaţiile UE - 
Moldova evoluează în cadrul politicii europene de vecinătate şi al Parteneriatului estic, în 
timp ce Acordul de asociere încheiat cu Republica Moldova vizează promovarea asocierii 
politice şi a integrării economice dintre această ţară şi UE.

Comisia doreşte să mulţumească Senatului pentru angajamentul său faţă de procesul de 
extindere şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,
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