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II. UITBREIDING 
 
18. In het eerste halfjaar van 2002 is in de toetredingsonderhandelingen beslissende vooruitgang 
geboekt. De onderhandelingen gaan thans hun slotfase in. 
 
19. Het in Nice vastgestelde draaiboek is gerespecteerd, met de vaststelling van gemeenschappe-
lijke standpunten betreffende de hoofdstukken landbouw, regionaal beleid en coördinatie van de 
structurele middelen, financiële en budgettaire bepalingen en instellingen. De financiële en 
andere vraagstukken die bij het bepalen van de gemeenschappelijke standpunten over die 
hoofdstukken niet zijn behandeld, moeten zo spoedig mogelijk worden geregeld met 
inachtneming van de conclusies van de Raad Algemene Zaken van 17 juni. 
 
20. Wat betreft het voldoen aan de toetredingscriteria, onderstreept de Europese Raad dat de 
kandidaat-lidstaten verder moeten werken aan de uitvoering en effectieve toepassing van het 
acquis. De kandidaat-lidstaten moeten alle nodige maatregelen nemen om hun administratieve 
en justitiële capaciteiten op het vereiste niveau te brengen. In dit verband is de Europese Raad 
verheugd over het verslag van de Commissie over de specifieke actieplannen terzake en over het 
nakomen van de bij de onderhandelingen gedane toezeggingen; hij wijst daarbij met name op de 
conclusies van de Raad van 10 juni op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en het 
acquis op veterinair en fytosanitair gebied. 
 
21. In het licht van al deze elementen en teneinde de Europese Raad in het najaar de 
mogelijkheid te bieden vast te stellen met welke kandidaat-lidstaten de onderhandelingen eind 
2002 kunnen worden afgesloten,  
 
a) moet de Raad de passende besluiten nemen om de kandidaat-lidstaten in de eerste dagen van 
november op de hoogte te stellen van alles wat nog ontbreekt voor het financieel pakket en 
 
b) moet de Commissie in het licht van de periodieke verslagen passende aanbevelingen 
formuleren. 
 
22. De Europese Raad bevestigt dat indien het huidige tempo van de onderhandelingen en de 
hervormingen wordt aangehouden, de Europese Unie vastbesloten is de onderhandelingen met 
Cyprus, Malta, Hongarije, Polen, Slowakije, Litouwen, Letland, Estland, Tsjechië en Slovenië 
voor eind 2002 af te sluiten, indien deze landen daarvoor klaar zijn. Het beginsel van 
differentiatie moet tot het eind van de onderhandelingen ten volle worden nageleefd. De 
opstelling van het toetredingsverdrag moet worden voortgezet zodat zij zo spoedig mogelijk na 
de afsluiting van de onderhandelingen zal zijn voltooid. De verwachting lijkt gewettigd dat het 
toetredingsverdrag in het voorjaar van 2003 kan worden ondertekend. Doel blijft dat deze 
landen in 2004 als volwaardige leden deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees 



Parlement. Dit gemeenschappelijk doel kan echter alleen binnen de gestelde termijnen worden 
verwezenlijkt indien elke kandidaat-lidstaat zich realistisch en constructief opstelt. 
 
23. Bulgarije en Roemenië hebben de afgelopen maanden aanmerkelijke vooruitgang geboekt. 
De Europese Raad moedigt hen aan hun inspanningen voort te zetten en bevestigt zijn 
voornemen hen bij de voorbereiding op de toetreding alle steun te verlenen. In Kopenhagen 
moeten een geactualiseerd draaiboek en een herziene en versterkte pretoetredingsstrategie 
worden aan-genomen voor de kandidaat-lidstaten waarmee nog wordt onderhandeld. Ook valt te 
denken aan een verhoging van de financiële pretoetredingssteun. Voorts zou, indien het huidige 
tempo wordt aangehouden, voor het eind van het jaar een nauwkeuriger tijdschema kunnen 
worden bepaald voor het toetredingsproces van deze landen. 
 
24. Wat de toetreding van Cyprus betreft, is het standpunt van de Europese Unie gebaseerd op  
de conclusies van Helsinki. De Europese Unie blijft de voorkeur geven aan de toetreding van 
een herenigd eiland. De Europese Raad steunt de door de secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties verrichte inspanningen onvoorwaardelijk en doet een beroep op de leiders van de Griekse 
en de Turkse gemeenschap op Cyprus om hun besprekingen te intensiveren en te bespoedigen 
teneinde deze unieke kans om te komen tot een integrale regeling conform de desbetreffende 
resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, niet voorbij te laten gaan, en hij 
hoopt dat deze regeling voor het eind van de onderhandelingen tot stand zal komen. De 
Europese Unie zal in het toetredingsverdrag rekening houden met de voorwaarden voor een 
integrale regeling, overeenkomstig de beginselen waarop de Europese Unie is gegrondvest: als 
lidstaat moet Cyprus met één stem spreken en zorg dragen voor de correcte toepassing van het 
recht van de Europese Unie. De Europese Unie zal een forse financiële bijdrage leveren om de 
ontwikkeling van het noordelijk deel van het herenigde eiland te steunen. 
 
25. De Europese Raad is verheugd over de onlangs in Turkije goedgekeurde hervormingen. Hij 
bemoedigt en steunt dit land ten volle in zijn inspanningen om zich te voegen naar de 
prioriteiten die in zijn toetredingspartnerschap zijn bepaald. De uitvoering van de vereiste 
politieke en economische hervormingen zal de toetredingsperspectieven van Turkije verbeteren, 
zulks overeenkomstig dezelfde beginselen en criteria als die welke gelden voor de overige 
kandidaat-lidstaten. Nieuwe besluiten zouden in Kopenhagen kunnen worden genomen ten 
aanzien van de volgende fase in de kandidaatstelling van Turkije, rekening houdend met de 
ontwikkeling van de situatie tussen de bijeenkomsten van de Europese Raad in Sevilla en 
Kopenhagen en op basis van het periodieke verslag dat de Commissie in oktober 2002 zal 
voorleggen overeenkomstig de conclusies van Helsinki en Laken.  
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