
 

 

DET EUROPÆISKE RÅD 
den 14. og 15. december 2001 

LAEKEN 
 

FORMANDSKABETS KONKLUSIONER 
 
...... 
 
Udvidelsen 
 
7. Kommissionens dokument om en vellykket udvidelse, de periodiske rapporter og de reviderede 

tiltrædelsespartnerskaber udgør et solidt grundlag for en vellykket tiltrædelsesproces, der nu er 
irreversibel. Det Europæiske Råd i Berlin opstillede en finansieringsramme, der tillader en udvidelse. 

 
8. I løbet af de seneste måneder er der gjort betydelige fremskridt i forhandlingerne, og visse 

forsinkelser er blevet indhentet. Den Europæiske Union er fast besluttet på at afslutte 
tiltrædelsesforhandlingerne senest ved udgangen af 2002 med de kandidatlande, der er klar, således 
at disse kan deltage i valgene til Europa-Parlamentet i 2004 som medlemmer. Kandidatlandene vil 
fortsat blive bedømt ud fra deres egne resultater i overensstemmelse med princippet om 
differentiering. Det Europæiske Råd tilslutter sig rapporten fra Kommissionen, der vurderer, at 
Cypern, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Den Tjekkiske 
Republik og Slovenien vil kunne være klar, hvis forhandlingerne og reformerne i kandidatlandene 
fortsætter i det nuværende tempo. Det påskønner Bulgariens og Rumæniens hidtidige bestræbelser, 
og tilskynder dem til at gå videre ad samme vej. For specifikt at kunne støtte disse lande er der brug 
for en præcis ramme med en tidsplan og en tilpasset køreplan, idet målet er at indlede 
forhandlingerne om samtlige kapitler i 2002. 

 
9. Kandidatlandene bør fortsat gøre en aktiv indsats, navnlig for at bringe deres administrative og 

retslige kapacitet op på det niveau, der kræves. Kommissionen vil på mødet i Sevilla i juni 2002 
forelægge Det Europæiske Råd en rapport om gennemførelsen af handlingsplanen med henblik på en 
styrkelse af institutionerne. 

 
10. Den køreplan, der blev fastlagt af Det Europæiske Råd i Nice, er stadig fuldt ud gældende. 

Kommissionen vil allerede fra begyndelsen af 2002 foreslå fælles holdninger vedrørende kapitlerne 
om landbrug, regionalpolitik og budgetspørgsmål på grundlag af de hidtidige resultater og de 
principper, der blev vedtaget i Berlin. Arbejdet med affattelsen af tiltrædelsestraktaterne vil blive 
indledt i første halvdel af 2002. 

 
11. Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med de møder, der for nylig er afholdt mellem lederne af 

det græsk-cypriotiske og det tyrkisk-cypriotiske samfund, og opfordrer lederne til at fortsætte 
drøftelserne for at finde en samlet løsning under De Forenede Nationers auspicier i 
overensstemmelse med de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd. 

 
12. Tyrkiet har gjort fremskridt i retning af at opfylde de politiske kriterier, der er fastsat for tiltrædelsen, 

navnlig takket være den seneste forfatningsændring. Udsigten til, at der indledes 
tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet, er således blevet mere reel. Tyrkiet tilskyndes til at arbejde 
videre i retning af at opfylde såvel de økonomiske som de politiske kriterier, især på 
menneskerettighedsområdet. Førtiltrædelsesstrategien for Tyrkiet forventes at markere en ny etape i 
analysen af, hvor langt landet er nået med at forberede tilpasningen til gældende fællesskabsret. 
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