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„Dacă dorim mai multă stabilitate în vecinătatea noastră, trebuie să le oferim în
continuare o perspectivă credibilă de aderare țărilor din Balcanii de Vest. Este clar
că nu va mai avea loc nicio nouă extindere în timpul mandatului actualei Comisii
și actualului Parlament. Nicio țară candidată nu este pregătită. Dar ulterior
Uniunea Europeană va avea mai mult de 27 de membri. În cadrul negocierilor,
țările candidate la aderare trebuie să acorde o prioritate maximă statului de
drept, justiției și drepturilor fundamentale.”
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Discursul privind starea Uniunii, 13 septembrie 2017

ȚĂRILE DIN BALCANII DE VEST CARE AR PUTEA DEVENI MEMBRE
ALE UNIUNII EUROPENE
Bosnia și Herțegovina –
țară potențial candidată
Cererea de aderare la UE a fost
depusă în februarie 2016.

Serbia - țară candidată
Negocierile de aderare au început
la 21 ianuarie 2014.
Kosovo –
țară potențial candidată
În aprilie 2016 a intrat în vigoare
Acordul de stabilizare și de
asociere.

Muntenegru - țară candidată
Negocierile de aderare au început
la 29 iunie 2012.
Albania – țară candidată
Se așteaptă recomandarea
Comisiei de deschidere
a negocierilor de aderare.

În curs de pregătire

|

Fosta Republică iugoslavă
a Macedoniei - țară candidată
Se așteaptă recomandarea Comisiei de
deschidere a negocierilor de aderare.

La blocstart

|

Plutonul fruntaș din acest moment

Toate țările candidate și potențial candidate au o perspectivă europeană. Comisia colaborează cu fiecare țară pentru a o ajuta să
avanseze pe calea aderării. Procesul este echitabil și se bazează pe rezultatele obținute. Unele țări sunt mai avansate în direcția
aderării. Pentru a-și spori influența și a stimula reformele, în februarie 2018 Comisia va adopta o strategie consolidată pentru
această regiune, care se va axa pe Muntenegru și Serbia, statele care se află acum în plutonul fruntaș.
* Kosovo – Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 (1999), precum și cu Avizul CIJ privind
Declarația de independență a Kosovo.
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„Uniunea Europeană își intensifică sprijinul acordat tuturor partenerilor pentru atingerea unor obiective
realizabile și realiste, astfel încât progresele obținute până la sfârșitul mandatului nostru să fie ireversibile.”
Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini și comisarul Johannes Hahn, 20 septembrie 2017, New York.

Cooperarea regională și relațiile de bună vecinătate constituie o parte esențială a procesului de integrare europeană
a țărilor din Balcanii de Vest și contribuie la stabilitate și reconciliere și la crearea unui climat favorabil abordării chestiunilor
bilaterale nesoluționate și a moștenirii trecutului.
La 20 septembrie 2017, Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini a salutat angajamentul permanent al
președinților Serbiei și Kosovo în vederea normalizării relațiilor lor și a reamintit că avansarea ambelor state pe calea
integrării în UE este strâns legată de progresele înregistrate în cadrul dialogului lor bilateral facilitat de UE.
Țările candidate și potential candidate trebuie să acorde o prioritate maximă statului de drept, justiției și drepturilor
fundamentale. Statul de drept este un element esențial al procesului de extindere. Aceasta înseamnă că țările în cauză
trebuie să se ocupe de aspecte precum reforma sistemului judiciar și combaterea criminalității organizate și a corupției în
primele faze ale negocierilor de aderare. Acest lucru le oferă mai mult timp pentru a realiza un bilanț solid, care să garanteze
că reformele sunt profund înrădăcinate și ireversibile.

STADIUL NEGOCIERILOR
Muntenegru
Capitole deschise: 30
Capitole închise provizoriu: 3
Capitole rămase: 5

Serbia
Capitole deschise: 12
Capitole închise provizoriu: 2
Capitole rămase: 23

PROCESUL DE ADERARE
Procesul de aderare la UE cuprinde, în linii mari, 4 etape:
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Toate țările din Balcanii de Vest au o perspectivă de aderare
la UE. Ele beneficiază deja de o asistență substanțială din
partea UE, de acorduri de stabilizare și de asociere care le
oferă un acces extins la piața internă, precum și de consiliere
detaliată în materie de politici.
Următorul pas este începerea negocierilor formale de aderare.
Acestea acoperă 35 de capitole, care vizează toate domeniile
de politică, pentru a se asigura faptul că țările candidate sunt
pregătite în toate privințele să devină membre.
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Atunci când o țară îndeplinește criterii de bază în materie de
politici, economie și reforme, aceasta devine candidată oficială
la aderare.
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După ce negocierile și reformele aferente s-au încheiat într-un
mod satisfăcător pentru ambele părți, se finalizează și se ratifică
un tratat de aderare, iar țara respectivă devine membră a UE.

CRITERIILE DE ADERARE
Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că orice țară europeană poate solicita aderarea dacă respectă valorile democratice ale
UE și se angajează să le promoveze. La rândul său, UE trebuie să aibă capacitatea de a primi noi membri.
Țările care doresc să adere la Uniunea Europeană trebuie să aibă:

‣‣
‣‣
‣‣

instituții stabile care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților;
o economie de piață funcțională și capacitatea de a face față concurenței și forțelor pieței din UE;
capacitatea de a-și asuma și de a îndeplini efectiv obligațiile care le revin în calitate de state membre, inclusiv însușirea
obiectivelor uniunii politice, economice și monetare.
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