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1. CONTEXT 

► Politica de extindere a Uniunii Europene în zona Balcanilor de Vest vizează șase țări – patru 

candidate (Muntenegru, Serbia; Albania, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
1
) și două 

potențial candidate (Bosnia și Herțegovina, Kosovo
2
). Toate acestea fac obiectul așa-numitului 

proces de stabilizare și asociere, lansat în 1999 și consolidat în 2003. 

► Serbia a început discuțiile de aderare la UE în 2014
3
, din totalul de 35 de capitole de 

negociere deschizând 12 capitole și închizând provizoriu două, urmând a fi deschise celelalte 23 

de capitole (cf. comunicatul de presă al Consiliului UE, 11 decembrie 2017). 

► Muntenegru a demarcat negocierile în 2012, iar până în prezent a deschis 30 de capitole, 

urmărindu-se deschiderea celor rămase în cursul acestui an (cf. site-ul delegației UE în acea 

țară). 

                                                            
1 Negocierile de aderare au început în privința primelor două țări, în timp pentru ultimele două se așteaptă 

recomandarea Comisiei de deschidere a negocierilor. 
2 Potrivit Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 1244 (1999) și avizului consultativ al Curții Internaționale de 

Justiție din 22 iulie 2010. 
3 Cf. Poziție generală a UE – Reuniunea ministerială în deschiderea Conferinței interguvernamentale privind 

aderarea Serbiei la Uniunea Europeană (Bruxelles, 21 ianuarie 2014) – (AD 1/14). 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_65_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/COM(2018)0065
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_65_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/11/seventh-meeting-of-the-accession-conference-with-serbia-at-ministerial-level/
http://www.delmne.ec.europa.eu/code/navigate.php?Id=56
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement
http://www.icj-cij.org/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ro&t=PDF&gc=true&sc=false&f=AD+1+2014+INIT
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► Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a obținut statutul de țară candidată în 2005 (în 

2009, Comisia recomandând deschiderea negocierilor), iar Albania în 2014. 

► În luna iunie 2015 a intrat în vigoare un acord de stabilizare și de asociere încheiat cu Bosnia 

și Herțegovina, iar la 27 octombrie 2015 a fost semnat un atare acord cu Kosovo, intrat în 

vigoare la 1 aprilie 2016. 

► La 10 noiembrie 2015, Comisia Europeană a prezentat (pentru întâia oară) o strategie 

multianuală de extindere a UE (COM(2015)611), proiectată pentru durata mandatului său 

(2015-2019), ce viza țările din Balcanii de Vest, alături de Turcia
4
. 

Strategia în cauză constata că țările Balcanilor de Vest nu erau pregătite de aderarea la UE din 

cauza multiplelor probleme cu care se confruntau (încălcarea principiului statului de drept, o 

insuficientă independentă și ineficiența sistemelor judiciare, criminalitatea organizată, corupția, 

nerespectarea drepturilor omului, insuficienta transparență în administrație etc.). 

Aceeași strategie arăta că politica de extindere se concentra în continuare pe principiul „abordării 

cu prioritate a elementelor fundamentale”, aspecte esențiale, precum statul de drept, drepturile 

fundamentale, consolidarea instituțiilor democratice, inclusiv reforma administrației publice, 

precum și dezvoltarea economică și competitivitatea constituind în continuare priorități-cheie ale 

procesului de extindere. Elementele fundamentale politice, economice și instituționale sunt 

considerate indisociabile și consolidându-se reciproc. 

► Mai recent, în programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2018 (COM(2017)650, 

24.10.2017), se arăta: „Deși este clar faptul că nu va mai exista nicio extindere suplimentară a 

UE în cursul mandatului actualei Comisii și al actualului Parlament, întrucât nicio țară candidată 

nu este pregătită încă, trebuie să asigurăm o perspectivă europeană credibilă pentru toate țările 

din Balcanii de Vest. Perspectiva aderării la UE reprezintă un veritabil motor al reformelor și o 

garanție a stabilității în regiune. În acest context, Comisia va prezenta o strategie pentru aderarea 

la UE a Serbiei și a Muntenegrului, în calitatea lor de țări candidate din prima linie din Balcanii 

de Vest.”
5
 

 

2. PRINCIPALELE DIRECȚII ALE NOII STRATEGII DE EXTINDERE A UE (6 

FEBRUARIE 2018) 

► Strategia
6
 confirmă perspectiva europeană a regiunii ca investiție geostrategică într-o Europă 

stabilă, puternică și unită, bazată pe valori comune, și precizează prioritățile și domeniile de 

cooperare și abordează dificultățile cu care se confruntă regiunea, accentuând nevoia de reforme 

fundamentale și de edificare a unor relații bune de vecinătate. Obiectivul strategiei este oferirea 

unui nou impuls pentru realizarea de reforme în regiune, în vederea abordării încercărilor majore 

cu care se confruntă țările în cauză. Noutatea constă într-un nou mesaj puternic de încurajare 

pentru realizarea reformelor necesare transmis acelor țări și în orientări privind etapele pe care 

acestea trebuie să le parcurgă pentru a avansa cât mai rapid posibil pe calea aderării la UE.  

Pentru Serbia și Muntenegru, pentru care negocierile de aderare sunt deja în curs, strategia 

prezintă etapele orientative pe care trebuie să le parcurgă pentru finalizarea procesului de aderare 

în perspectiva aderării în anul 2025. În plus, prin cele șase inițiative emblematice în domenii-

                                                            
4 Camera Deputaților a examinat strategia, adoptând Hotărârea nr. 37 din 13 aprilie 2016. 
5 La începerea mandatului actualei Comisii, în 2014, Jean-Claude Juncker anunțase o suspendare pe termen de cinci 

ani a extinderii UE, cu continuarea însă a negocierilor în curs la acel moment, fiind necesară păstrarea unei 

perspective europene pentru Balcanii de Vest. Pe de altă parte, cu ocazia unei conferințe de presă din 8 noiembrie 

2017, același arăta că Serbia și Muntenegru ar putea deveni state membre ale UE înainte de 2025 (cf. site-ul 

Comisiei). 
6 Prezentată și dezbătută în plenul Parlamentului European la aceeași dată, 6 februarie 2018 (cf. discursul dlui 

Johannes Hahn, membru al Comisiei Europene). 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/fyrom_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/albania_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/bosnia-herzegovina_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1184_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1184_en.htm
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_611_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_650_RO_ACTE5_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F496271936/HCD%20COM(2015)%20611.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-523_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-4483_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2517(RSP)
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hahn/announcements/opening-remarks-commissioner-johannes-hahn-presentation-western-balkans-strategy-plenary-session_en
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cheie, strategia consolidează semnificativ angajamentul asumat de UE față de partenerii din 

Balcanii de Vest. 

Acele șase inițiative emblematice reprezintă acțiuni specifice pe care UE urmează a le adopta în 

următorii ani pentru sprijinirea eforturilor de transformare în Balcanii de Vest în domenii de 

interes reciproc. Sunt vizate următoarele direcții: 

- consolidarea statului de drept; 

- consolidarea angajamentului în materie de securitate și migrație; 

- susținerea dezvoltării socioeconomice; 

- creșterea conectivității în domeniile transportului și energiei
7
; 

- lansarea unei agende digitale pentru Balcanii de Vest; 

- susținerea reconcilierii și bunelor relații de vecinătate.  

Acțiunile principale și calendarul lor sunt expuse pe larg în „Planul de acțiune în sprijinul 

transformării Balcanilor de Vest”, anexat strategiei de extindere. 

 

3. ALTE INFORMAȚII CONEXE 

► Anul 2019 este considerat crucial pentru țările din Balcanii de Vest, vizându-se încheierea 

până la sfârșitul anului viitor a unui document privind o „normalizare amplă a relațiilor” între 

Serbia și Kosovo
8
, fiind posibilă deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei și Macedoniei la 

UE, alături de primirea de Bosnia-Herțegovina a statutului de candidat la UE. În plus, anul viitor 

ar urma să fie crucial pentru Muntenegru și Serbia și negocierea capitolelor 23 și 24 (ce privesc 

sistemul judiciar și drepturile fundamentale, respectiv justiția, libertatea și securitatea). Se 

preconizează înlăturarea obstacolului rămas privind numele oficial al Macedoniei în disputa cu 

Grecia. 

► Pentru susținerea reformelor necesare, UE pune la dispoziție, pentru perioada 2014-2020, 

asistență de preaderare către țările din Balcanii de Vest și Turcia în valoare de circa 11,7 miliarde 

euro. În perioada 2007-2017, UE a investit peste 8,9 miliarde euro în regiune prin intermediul 

Instrumentului de asistență pentru preaderare („IPA”). În 2018, sunt prevăzute 1,07 miliarde 

euro. 

Noua strategie de extindere a UE preconizează consolidarea condiționalității aferente asistenței 

bilaterale. 

 

4. POZIȚII ALE INSTITUȚIILOR UNIUNII EUROPENE  

4.1. Parlamentul European 

► La 15 februarie 2017, Parlamentul European a adoptat rezoluțiile privind rapoartele pe 2016, 

elaborate de Comisia Europeană, privind Bosnia și Herțegovina, respectiv Albania. 

La 16 martie 2017 a fost adoptată rezoluția referitoare la raportul Comisiei pe 2016 privind 

Muntenegru. 

La 14 iunie 2017, au fost adoptate rezoluțiile privind rapoartele pe 2016 privind Serbia, Kosovo, 

respectiv fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.  

                                                            
7 Cf. și Connectivity Agenda. Co-financing of Investment Projects in the Western Balkans 2017, pe site-ul Comisiei 

Europene. 
8 Cf. site-ul SEAC. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/six-flagship-initiatives-support-transformation-western-balkans_en.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_65_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0037+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0036+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0094+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0261+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0262+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0263+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/connectivity_agenda_2017_trieste_summit.pdf
https://eeas.europa.eu/topics/eu-facilitated-dialogue-belgrade-pristina-relations_en
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Printre direcțiile principale vizate de rezoluțiile adoptate în iunie 2017, s-au numărat necesitatea 

unor eforturi mai mare din partea Serbiei și Kosovo în direcția normalizării relațiilor dintre ele, 

importanța recunoașterii Kosovo de toate statele membre ale UE
9
, continuarea parcursului 

european pentru Macedonia. 

În privința Serbiei, au fost salutate ameliorarea relațiilor dintre Belgrad și Pristina și progresul în 

adoptarea dreptului UE, inclusiv prin deschiderea negocierilor privind, printre altele, capitolele 

23 (sistemul judiciar și drepturile fundamentale) și 24 (justiție, libertate și securitate), considerate 

esențiale în abordarea UE referitoare la extinderea fondată pe statul de drept, și a fost subliniată 

necesitatea instituirii unui sistem instituțional mai eficace și mai adecvat pentru absorbția 

fondurilor de preaderare (în principal IPA). A fost reafirmat apelul adresat Serbiei de a-și alinia 

treptat politica externă și de securitate la cea a UE, inclusiv politica privind Rusia
10

. 

Referitor la Kosovo, a fost salutată intrarea în vigoare a Acordului de stabilizare și de asociere 

UE-Kosovo, dar au fost exprimate preocupări privind polarizarea extremă persistentă a spectrului 

politic și au fost exprimate regrete privind ritmul lent al eforturilor de edificare a unei capacități 

administrative eficiente și adecvate. 

În cazul Macedoniei, a fost solicitată menținerea de noul guvern constituit a eforturilor înspre 

integrarea europeană și a angajamentelor pentru reforme solide în domeniile statului de drept, 

sistemului judiciar, corupției, drepturilor fundamentale, afacerilor interne și bunelor relații de 

vecinătate. Au fost regretate regresele în privința reformării sistemului judiciar. 

► Rezoluția din 13 decembrie 2017 privind raportul anual referitor la punerea în aplicare a 

politicii externe și de securitate comune (2017/2121(INI)) a susținut promovarea unei vizibilități 

mai mari a UE în regiunea Balcanilor de Vest și conferirea unui nou avânt politicii de extindere a 

UE, înțeleasă a avea rol strategic; stabilitatea regiunii trebuie să rămână în continuare o prioritate 

majoră, alături de îmbunătățirea condițiilor socioeconomice și politice. S-a militat pentru 

alinierea politicii externe și de securitate a țărilor din regiune cu cea a UE și s-a reafirmat rolul 

fundamental al reformelor instituționale și politice cruciale în Balcanii de Vest, în contextul 

invitației adresate Comisiei de a reanaliza posibilitatea alocării suplimentare a unor resurse 

financiare pentru IPA. 

4.2. CONSILIUL UE 

► Reuniunea neoficială a miniștrilor afacerilor străine (Sofia, 15 februarie 2018) 

Subsecvent publicării noii strategii, schimbul de puncte de vedere a permis reafirmarea 

perspectivei europene și accentuarea reformelor ce trebuie puse în aplicare de țările de regiune, 

în special în privința statului de drept, în vederea îndeplinirii criteriilor prealabile aderării (cf. 

site-ul Ministerului francez de Externe). 

Ministrul român de externe a arătat că politica de extindere este inclusă printre prioritățile ce 

urmează a fi promovate de România în cursul președinției Consiliului UE, pe care o va deține în 

prima jumătate a anului 2019. Același și-a exprimat speranța că anii ce vor veni vor marca un 

progres substanțial în privința îndeplinirii angajamentelor și continuării proceselor de reformă în 

statele din Balcanii de Vest, asigurând astfel o apropiere progresivă de UE, întemeiată exclusiv 

pe merite proprii, pe îndeplinirea criteriilor de aderare și pe respectarea prevederilor TFUE (cf. 

site-ul Ministerului român de Externe). 

 

 

                                                            
9 În contextul în care cinci state membre, printre care și România, nu o recunosc (i.e. Cipru, Grecia, Slovacia, 

Spania). 
10 Pentru influența Rusiei în regiune cf. Russia in the Western Balkans, iulie 2017, notă a Parlamentului European. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2121(INI)
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/reunions-informelles-des-ministres-des-affaires-etrangeres-gymnich/dernier-gymnich/article/union-europeenne-participation-de-jean-yves-le-drian-a-la-reunion-informelle-233113
https://www.mae.ro/en/node/45008
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608627/EPRS_ATA(2017)608627_EN.pdf
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5. ALTE EVOLUȚII RECENTE RELEVANTE 

► La 12 iulie 2017, la Trieste (Italia), a avut loc a patra reuniune a „Procesului de la Berlin” 

(inițiat în 2014 – cf. notă a Parlamentului European, iulie 2017), ce are ca obiectiv reafirmarea 

perspectivei europene a regiunii, prin ameliorarea cooperării și stabilității economice. Cu 

respectiva ocazie, a fost convenit un plan de acțiune multianual privind un spațiu economic 

regional, ce implică patru dimensiuni: comerț, investiții, mobilitate și piață digitală (cf. 

MEMO/17/1967, notă a Comisiei Europene). 

Summitul Balcanilor de Vest a reunit șefi de guvern, miniștrii de externe, ai economiei, ai 

transporturilor din țările Balcanilor de Vest, alături de cei din Austria, Croația, Franța, Germania, 

Slovenia, Regatul Unit, reprezentanți ai Uniunii Europene și ai instituțiilor financiare 

internaționale
11

. 

Anterior respectivei reuniuni, la 16 martie 2017, la Sarajevo, cu ocazia unei întâlniri a celor 

șase prim-miniștri din regiune, ei au adoptat o declarație comună, prin care și-au reafirmat 

susținerea pentru perspectiva europeană a țărilor pe care le reprezentau.  

Reuniunea din 2018 a acestui proces va avea loc la 9-10 iulie a.c. la Londra (cf. site-ul 

guvernului britanic). 

► La 9 octombrie 2017 a fost încheiat Tratatul de instituire a Comunității transporturilor 

(eur-lex), ce a intrat în vigoare la 29 noiembrie 2017 și care se aplică cu titlu provizoriu. Scopul 

acelui tratat este crearea unei comunități a transporturilor în sectorul transporturilor (feroviare, 

rutiere, maritime și pe căile navigabile interioare) și dezvoltarea rețelei de transport dintre UE și 

țările din Balcanii de Vest, preconizându-se o integrare treptată a piețelor de transport ale celor 

din urmă țări în piața transporturilor din UE
12

. 

 

6. EVOLUȚII VIITOARE 

► În aprilie 2018 Comisia Europeană ar urma să publice primul raport - de după noiembrie 2016 

- de evaluare a progreselor realizate de Serbia și de celelalte țări din Balcanii de Vest spre 

aderarea UE (cf. Euractiv, 18 ianuarie 2018). 

► La 17 mai 2018, Summitul UE-Balcanii de Vest se va organiza la Sofia (cf. anunțul pe site-

ul Consiliului European). 

 

RESURSE RELEVANTE DIN INTERNET (ÎN ORDINE CRONOLOGICĂ) 

∎ Hotărârea Camerei Deputaților nr. 37 din 13 aprilie 2016 privind strategia de extindere a UE 

(cf. și BPI-207/E) 

∎ The Western Balkan’ Berlin process: A new impulse for regional cooperation (notă a 

Parlamentului European, iulie 2016) 

∎ EU Engagement in the Western Balkans (fișă informativă a SEAC, iulie 2017) 

∎ Anti-corruption efforts in the Western Balkans (notă a Parlamentului European, aprilie 2017) 

∎ Aderarea țărilor din Balcanii de Vest: un țel comun (fișă informativă a Comisiei Europene, 

septembrie 2017) 

                                                            
11 A se vedea pagina evenimentului pe site-ul Comisiei Europene; site-ul Ministrului italian de externe; declarația 

președinției italiene a inițiativei. 
12 Tot în planul conectivității, trebuie menționat și Tratatul de instituire a Comunității Energiei (eur-lex), intrat în 

vigoare în 2006. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608637/EPRS_ATA%282017%29608637_EN.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/07/map_regional_economic_area_06_july_2017_clean_version.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1967_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hahn/announcements/joint-statement-western-balkans-six-prime-ministers-meeting_en
https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-shows-uk-support-for-the-western-balkans-at-summit-in-italy
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A22017A1027%2801%29
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_715_RO_ACTE_f.pdf
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/bulgarias-eu-presidency-offers-western-balkans-unique-opportunity/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2018/05/17/
http://www.cdep.ro/eu/docs/F496271936/HCD%20COM(2015)%20611.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=422
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586602/EPRS_BRI(2016)586602_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/29660/eu-engagement-western-balkans_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599417/EPRS_BRI(2017)599417_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/western-balkans-enlargement_ro.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/international/news/2017-07-12-western-balkans-summit-2017-delivering-region_en
http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2017/06/vertice-sui-balcani-occidentali.html
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