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1. Η συµβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
1.1 Εισαγωγή  
Η πέµπτη διεύρυνση της ΕΕ από το 1972 έως σήµερα αποτελεί, κατά την άποψη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µοναδικό καθήκον µε άνευ προηγουµένου πολιτικές και ιστορικές 
προεκτάσεις, καθώς προωθεί µε ειρηνικό τρόπο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Απευθυνόµενος 
στους συγκεντρωµένους ΒΕΚ και τα µέλη όλων των εθνικών κοινοβουλίων των υποψηφίων 
χωρών κατά τη διάρκεια της ιστορικής συζήτησης για τη διεύρυνση που έλαβε χώρα στο 
Στρασβούργο τον Νοέµβριο του 2002, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Pat Cox, 
δήλωσε ότι «η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η µεγαλύτερη πολιτική µας 
προτεραιότητα αυτή τη στιγµή, µια προτεραιότητα που σε µεγάλο βαθµό κυριάρχησε στις 
εργασίες του Κοινοβουλίου µας και βρέθηκε στο επίκεντρο της προεδρίας µου.»   
 
Η σύνοδος κορυφής του Λουξεµβούργου τον ∆εκέµβριο του 1997 αποφάσισε τη διεύρυνση της 
ΕΕ και την έναρξη των διαπραγµατεύσεων µε έξι υποψήφιες χώρες. Στις 31 Μαρτίου 1998, 
ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Εσθονία, την 
Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβενία και την Κύπρο. Στη σύνοδο κορυφής του Ελσίνκι στις 12 
∆εκεµβρίου 1999, τα κράτη µέλη αποφάσισαν την έναρξη των διαπραγµατεύσεων µε τη 
Ρουµανία, τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία και τη Μάλτα. 
Οι διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες αυτές άρχισαν στις 15 Φεβρουαρίου 2000. Στη σύνοδο 
κορυφής του Ελσίνκι η Τουρκία απέκτησε επιτέλους καθεστώς «υποψήφιας» χώρας, δεν 
ορίστηκε, όµως, ηµεροµηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων.  
Στη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης τον ∆εκέµβριο του 2002, δέκα από τις δώδεκα υποψήφιες 
χώρες ολοκλήρωσαν τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την ΕΕ και θα γίνουν κράτη µέλη την 
1η Μαΐου 2004.  
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µολονότι δεν συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις και ο κύριος 
επίσηµος ρόλος του είναι να δίνει τη σύµφωνη γνώµη του πριν από την υπογραφή της 
Συνθήκης, συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό στη διαδικασία της διεύρυνσης. Από τον ∆εκέµβριο του 
1997 κιόλας, στο ψήφισµά του σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ατζέντα 2000 – για 
µία ισχυρότερη και διευρυµένη Ένωση» και στο ψήφισµά του σχετικά µε τα συµπεράσµατα του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο Λουξεµβούργο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιµένει ότι µια 
στρατηγική διεύρυνσης, η οποία θα προβλέπει τη συµµετοχή όλων των υποψηφίων χωρών στην 
ενταξιακή διαδικασία, έχει ουσιαστική σηµασία για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών σε 
ορισµένες υποψήφιες χώρες. ∆ιατυπώνει επίσης την άποψη ότι κάθε χώρα πρέπει να κριθεί 
ανάλογα µε τις προόδους των διαπραγµατεύσεων και ότι η διαδικασία διεύρυνσης πρέπει να 
είναι ευέλικτη, ανάλογα µε το ρυθµό προόδου των διαπραγµατεύσεων κάθε χώρας ξεχωριστά.   
 
Το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις προετοιµασίες του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου στις 10 και 11 ∆εκεµβρίου 1999 στο Ελσίνκι καλεί το Συµβούλιο να υιοθετήσει τις 
προτάσεις της Επιτροπής περί έναρξης των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µέσα στο 2000 µε 
όλες τις υπόλοιπες υποψήφιες χώρες που πληρούν τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Καλεί 
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο «να τερµατίσει την επαχθή διάκριση µεταξύ δύο κατηγοριών 
υποψηφίων χωρών, να υιοθετήσει τις συστάσεις που υπέβαλε στις 13 Οκτωβρίου 1999 η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευθυγραµµίζοντας την πολιτική του µε το πρότυπο των «ιστιοπλοϊκών 
αγώνων», που υπέδειξε το Κοινοβούλιο, ανοίγοντας την προοπτική της ελαστικής ενταξιακής 
διαδικασίας πολλών ταχυτήτων, βασισµένης αποκλειστικά σε αξιοκρατικά κριτήρια».  
 

http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/debatsL5?LEVEL=TOC2&CHAP=2&FILE=20021119EL&LANGUE=EL
http://www.europarl.eu.int/president/speeches/el/sp0032.htm
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/lux_el.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/hel_en.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/hel_en.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_el.pdf
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=3&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=041297&DATEF=971204&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@97|Find@Agenda%202000|FILE@BIBLIO97|PLAGE@1&LANGUE=EL
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=3&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=041297&DATEF=971204&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@97|Find@Agenda%202000|FILE@BIBLIO97|PLAGE@1&LANGUE=EL
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=8&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=181297&DATEF=971218&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@97|Find@Luxembourg|FILE@BIBLIO97|PLAGE@1&LANGUE=EL
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=8&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=181297&DATEF=971218&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@97|Find@Luxembourg|FILE@BIBLIO97|PLAGE@1&LANGUE=EL
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=13&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=021299&DATEF=991202&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@99|Find@helsinki|FILE@BIBLIO99|PLAGE@1&LANGUE=EL
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=13&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=021299&DATEF=991202&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@99|Find@helsinki|FILE@BIBLIO99|PLAGE@1&LANGUE=EL
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Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του της 4ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά µε τη 
διεύρυνση, πρότεινε «όπως τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη µέλη και οι 
υποψήφιες χώρες, µε τις οποίες έχουν αρχίσει διαπραγµατεύσεις, πράξουν ό,τι είναι δυνατό για 
να διασφαλίσουν ότι, για τις πρώτες συνθήκες που αφορούν την ένταξη, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα δώσει τη σύµφωνη γνώµη του πριν από τις εκλογές του 2004, προκειµένου οι 
χώρες αυτές να αποκτήσουν την προοπτική να συµµετάσχουν στις εν λόγω εκλογές». Από τον 
Οκτώβριο του 2000 και εξής, το Κοινοβούλιο διοργανώνει ετήσια συζήτηση µε θέµα τη 
διεύρυνση, βάσει εκθέσεων που εκπονούνται από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και 
των γνωµοδοτήσεων των ειδικευµένων επιτροπών. Εγκρίνει τακτικά ψηφίσµατα σχετικά µε την 
πρόοδο των υποψηφίων χωρών και τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.    
 

1.2 Όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διεύρυνση  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να διαδραµατίσει σηµαντικό συντονιστικό ρόλο κατά τη 
διάρκεια των διαπραγµατεύσεων και µέχρι την ένταξη των νέων κρατών µελών. Η Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων είναι η αρµόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον 
συντονισµό των συναφών µε τη διεύρυνση εργασιών και για τον έλεγχο της συνέπειας µεταξύ 
των θέσεων που υιοθετεί το Κοινοβούλιο και των δραστηριοτήτων των ειδικευµένων επιτροπών 
καθώς και των µεικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών.  
 
Η πλέον σηµαντική εξουσία του Κοινοβουλίου όσον αφορά στη διεύρυνση είναι η παροχή 
σύµφωνης γνώµης (άρθρο 49 Συνθήκη ΕΕ) πριν από την προσχώρηση οποιασδήποτε χώρας 
στην ΕΕ. Το Κοινοβούλιο παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του µόνο στο τελικό στάδιο των 
διαπραγµατεύσεων. Ωστόσο, λόγω ακριβώς του καίριου ρόλου του, καλό θα ήταν τα άλλα 
θεσµικά όργανα να µεριµνούν για τη συµµετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία της 
διεύρυνσης όπως εξαρχής. Το Κοινοβούλιο καλείται επίσης να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο 
όσον αφορά τις δηµοσιονοµικές πτυχές της προσχώρησης, καθώς είναι το ένα από τα δύο σκέλη 
της αρµόδιας επί του Προϋπολογισµού Αρχής της ΕΕ.  
 
Εκτός από την έγκριση ψηφισµάτων σχετικά µε τη διαδικασία της διεύρυνσης, την πρόοδο των 
υποψηφίων χωρών και την προετοιµασία και τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµµετέχει στη διαδικασία της διεύρυνσης µε τις εξής 
δραστηριότητες: 

�� τις εξαµηνιαίες διασκέψεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε τους 
προέδρους των κοινοβουλίων των υποψηφίων κρατών· άλλες δραστηριότητες του 
Προέδρου στο πλαίσιο της διεύρυνσης· 

�� το έργο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής·  

�� το έργο των µεικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών που πραγµατοποιεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε συνεργασία µε όλες τις υποψήφιες χώρες·  

�� το έργο των ειδικευµένων επιτροπών·  
�� στο πλαίσιο των σχέσεων µε τα εθνικά κοινοβούλια, διατηρεί επίσης τακτική 

συνεργασία µε τα κοινοβούλια των υποψηφίων κρατών.  
 

 
1.2.1 Οι συναντήσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε τους προέδρους των 
κοινοβουλίων των συµµετεχόντων στη διαδικασία της διεύρυνσης χωρών   
λαµβάνουν χώρα δύο φορές ετησίως από το 1995. Η δέκατη τέταρτη συνάντηση 
πραγµατοποιήθηκε στις 26 Νοεµβρίου 2002 στις Βρυξέλλες. Οι συµµετέχοντες συµφώνησαν 

http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC&TPV=DEF&FILE=001004&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=17&SDOCTA=1&Type_Doc=FIRST&LANGUE=EL
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC&TPV=DEF&FILE=001004&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=17&SDOCTA=1&Type_Doc=FIRST&LANGUE=EL
http://www.europarl.eu.int/committees/afet_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/afet_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/home_el.htm
http://www.europarl.eu.int/delegations/europe/jpc/default_en.htm
http://www.europarl.ep.ec/enlargement_new/positionep/pdf/statement_26_11_02_en.pdf
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ότι η διεύρυνση είναι η σηµαντικότερη πολιτική πρόκληση που καλούνται να αντιµετωπίσουν 
τα θεσµικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη µέλη και οι υποψήφιες χώρες. Επιβεβαίωσαν την 
πεποίθησή τους ότι η διεύρυνση θα συνεισφέρει µε ουσιαστικό και συµβολικό τρόπο στην 
παγκόσµια ειρήνη, ασφάλεια και ευηµερία, σε µια περίοδο µεγάλης διεθνούς έντασης. 
Αναφερόµενοι στις ρυθµίσεις που είναι απαραίτητες για να γίνουν δεκτοί στο ΕΚ οι 
παρατηρητές των χωρών που θα προσχωρήσουν µετά την υπογραφή της Συνθήκης 
Προσχώρησης, χαιρέτισαν το επόµενο αυτό βήµα ως επιβεβαίωση του κεντρικού ρόλου των 
κοινοβουλίων σε σχέση µε την κοινή γνώµη στο τελικό, αποφασιστικό στάδιο της διαδικασίας 
διεύρυνσης.    
 
Άλλες δραστηριότητες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
Εκτός του ότι δέχθηκε επισκέψεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και προέδρων επιτροπών, 
Υπουργών, Πρωθυπουργών και Αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων από τις υποψήφιες χώρες 
στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος πραγµατοποίησε ο ίδιος ένα εκτεταµένο 
πρόγραµµα επισήµων επισκέψεων στις υποψήφιες χώρες εντός του 2002. 
 
1.2.2 Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας 
και Αµυντικής Πολιτικής  
είναι η αρµόδια για τις πολιτικές πτυχές του έργου της διεύρυνσης επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ορίζει έναν γενικό εισηγητή και έναν 
εισηγητή για κάθε µία από τις δεκατρείς υποψήφιες χώρες. Το 2002, η επιτροπή επανέλαβε τις 
ενέργειες του προηγούµενου έτους πραγµατοποιώντας ανταλλαγές απόψεων µε ανώτερα 
διαπραγµατευτικά στελέχη των υποψηφίων χωρών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
προετοιµασία των εκθέσεων σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις που αφορούν τη διεύρυνση, οι 
οποίες εγκρίθηκαν στις συνεδριάσεις της ολοµέλειας του Ιουνίου και του Νοεµβρίου του 2002. 
Επίσης, η Επιτροπή ενηµερωνόταν τακτικά σχετικά µε τις εξελίξεις από τον κ. Verheugen, 
επίτροπο αρµόδιο για τη διεύρυνση.   
 
1.2.3 Μεικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές:  
Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συναντώνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα µε 
τους βουλευτές των υποψηφίων χωρών στο πλαίσιο των µεικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών. 
Στις συναντήσεις αυτές παρευρίσκονται επίσης οι εισηγητές της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων κάθε χώρας, δυνατότητα που από το 2000 έχουν και οι εισηγητές γνωµοδοτήσεων 
των ειδικευµένων επιτροπών. Στη διάρκεια των συναντήσεων των µεικτών κοινοβουλευτικών 
επιτροπών, οι οποίες λαµβάνουν χώρα κάθε έξι µήνες, οι βουλευτές εξετάζουν όλες τις πτυχές 
των διµερών σχέσεων και ελέγχουν λεπτοµερώς την πρόοδο των ενταξιακών προετοιµασιών και 
διαπραγµατεύσεων. Κάθε συνάντηση των µεικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών 
ολοκληρώνεται µε κοινές δηλώσεις και συστάσεις ενδεικτικές της προόδου που επιτεύχθηκε και 
των µελλοντικών δεσµεύσεων.  
 
1.2.4 Οι ειδικευµένες επιτροπές  
έχουν ορίσει βουλευτές για την παρακολούθηση συγκεκριµένων ανά τοµέα θεµάτων που 
σχετίζονται µε τη διεύρυνση. Οι γνωµοδοτήσεις τους ενσωµατώθηκαν στα ψηφίσµατα σχετικά 
µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο οι διαπραγµατεύσεις προχωρούσαν προς την 
εξέταση των δυσκολότερων διαπραγµατευτικών κεφαλαίων, οι διάφορες ειδικευµένες επιτροπές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συµµετείχαν όλο και περισσότερο στην παρακολούθηση της 
διαδικασίας των διαπραγµατεύσεων σε τοµείς πολιτικής για τους οποίους είναι αρµόδιες και της 
συναφούς µε την εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου διοικητικής ικανότητας των 
υποψήφιων. Πολλές επιτροπές απέστειλαν αντιπροσωπείες σε ορισµένες υποψήφιες χώρες µε 

http://www.europarl.eu.int/president/home/en/default.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/afet_home.htm
http://www.europarl.eu.int/meetdocs/delegations/delegationslist.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/home_el.htm
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αποστολή να εξετάσουν τα πραγµατικά περιστατικά και οργάνωσαν ακροάσεις για 
συγκεκριµένα θέµατα.  
 
1.2.5 Συνεργασία µε τα εθνικά κοινοβούλια  
Η αρµόδια για τις σχέσεις µε τα εθνικά κοινοβούλια υπηρεσία της Γραµµατείας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατηρεί τακτική συνεργασία µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες των 
υποψηφίων κρατών. Στις δραστηριότητές της συγκαταλέγονται ειδικότερα:  
�� η προετοιµασία και η παρακολούθηση των δύο ετήσιων συνεδριάσεων των Επιτροπών 

Κοινοτικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(COSAC), των προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων της τρόικα και των πιθανών µελλοντικών 
συνεδριάσεων της οµάδας εργασίας των COSAC, καθώς και η παροχή συνδροµής στην 
αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (η οποία αποτελείται από 6 βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συµπεριλαµβανοµένων δύο αντιπροέδρων και ενός τουλάχιστον 
προέδρου επιτροπής)·  

�� η προετοιµασία και η παρακολούθηση των συνεδριάσεων των Γενικών Γραµµατέων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών µελών και των 
υποψηφίων χωρών·  

�� οι επαφές µε τις γραµµατείες των κοινοβουλίων των κρατών µελών και των υποψηφίων 
χωρών, οι οποίες περιλαµβάνουν ετήσια ολοκληρωµένα σεµινάρια για τους βουλευτές και τους 
υπαλλήλους των κοινοβουλίων των υποψηφίων χωρών.  

 

1.3 ∆ραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το 2001-2002 
 
Οι συναφείς µε τη διεύρυνση δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρασαν σε µια 
νέα φάση µετά το 2000, καθώς επισπεύστηκαν οι διαπραγµατεύσεις. Πρωταρχική µέριµνα του 
Κοινοβουλίου έγινε η στενή παρακολούθηση της διαπραγµατευτικής διαδικασίας. Η πρώτη από 
τις ετήσιες συζητήσεις για τη διεύρυνση πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2000, µετά την 
έκβαση της οποίας εγκρίθηκαν ψηφίσµατα για τη διεύρυνση και την επιτευχθείσα πρόοδο στις 
υποψήφιες χώρες. Η δεύτερη από τις συζητήσεις αυτές πραγµατοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο του 
2001. Λαµβάνοντας υπόψη τον ταχύτερο ρυθµό των γεγονότων καθώς οι διαπραγµατεύσεις 
εισήλθαν στην τελική τους φάση, οι δραστηριότητες του Κοινοβουλίου κατά το πρώτο εξάµηνο 
του 2002 κορυφώθηκαν µε τη γενική συζήτηση περί διεύρυνσης κατά τη σύνοδο ολοµελείας 
του Ιουνίου, στην οποία εγκρίθηκε σειρά ψηφισµάτων µε βάση τις εκθέσεις που είχαν 
εκπονήσει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και οι ειδικευµένες επιτροπές σχετικά µε την 
πορεία των διαπραγµατεύσεων για τη διεύρυνση, τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της 
διεύρυνσης, τις παραµεθόριες περιοχές, τα µέσα ISPA και SAPARD και το γεωργικό τοµέα. 
 
Στο τελευταίο του ψήφισµα για την πρόοδο που σηµείωσαν οι υποψήφιες χώρες στην πορεία 
τους προς την ένταξη, το οποίο εγκρίθηκε στις 20 Νοεµβρίου 2002 έπειτα από την ιστορική 
συζήτηση µε τα µέλη των εθνικών κοινοβουλίων των υποψηφίων χωρών, το Κοινοβούλιο 
χαιρέτισε την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις και µε τις δέκα χώρες 
και υποστήριξε όλες τις προσπάθειες για να κλείσουν τα υπολειπόµενα και δυσκολότερα 
κεφάλαια και για τις δέκα χώρες το συντοµότερο δυνατό. Χαιρέτισε επίσης την προοπτική 
αύξησης της προενταξιακής βοήθειας προς τις υποψήφιες χώρες που δεν θα µπορέσουν να 
προσχωρήσουν στην ΕΕ µε τις χώρες του πρώτου κύµατος της διεύρυνσης.  
 
Στο ψήφισµά του της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε τα αποτελέσµατα του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου της Κοπεγχάγης, το Κοινοβούλιο χαιρέτισε την περάτωση των ενταξιακών 

http://www.europarl.eu.int/natparl/members/default_en.htm
http://www.europarl.eu.int/natparl/candidat/default_en.htm
http://www.europarl.eu.int/natparl/candidat/default_en.htm
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=10&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@state%20of%20the%20enlargement%20negotiations|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=EL
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=11&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@financial%20impact%20of%20enlargement|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=EL
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=11&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@financial%20impact%20of%20enlargement|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=EL
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=12&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@border%20regions|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=EL
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=13&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@ISPA|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=EL
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=14&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@sapard|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=EL
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=15&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@agriculture|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=EL
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC&TPV=PROV&FILE=021120&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=21&SDOCTA=1&Type_Doc=FIRST&LANGUE=EL
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC&TPV=PROV&FILE=021120&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=21&SDOCTA=1&Type_Doc=FIRST&LANGUE=EL
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC&TPV=PROV&FILE=021219&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=13&SDOCTA=6&Type_Doc=FIRST&LANGUE=EL
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC&TPV=PROV&FILE=021219&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=13&SDOCTA=6&Type_Doc=FIRST&LANGUE=EL
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διαπραγµατεύσεων µε δέκα χώρες, η οποία αποτελεί ιστορικό ορόσηµο. Θεώρησε το γεγονός 
αυτό νίκη των δυνάµεων της δηµοκρατίας, της ελευθερίας και της ειρήνης στις χώρες αυτές. 
Ωστόσο, υπενθύµισε επίσης ότι εξακολουθεί να χρήζει βελτίωσης η εφαρµογή ορισµένων 
πτυχών του κεκτηµένου και των δεσµεύσεων που ανέλαβαν τα µελλοντικά νέα κράτη µέλη και 
ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει τη σύµφωνη γνώµη του για την ένταξη καθεµίας από τις 
υποψήφιες χώρες. Ατενίζοντας το µέλλον, το Κοινοβούλιο υπογράµµισε την ανάγκη να 
αποφευχθεί η εµφάνιση νέων διαχωριστικών γραµµών στην Ευρώπη και να προωθηθεί η ειρήνη 
και η σταθερότητα εντός και εκτός των νέων συνόρων της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρέτισε 
τη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν οι χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων για να 
προσεγγίσουν περισσότερο την Ένωση µε απώτερο στόχο την ένταξη.  
 

2. Η ∆ιαδικασία της ∆ιεύρυνσης  
 

2.1 Σηµαντικές αποφάσεις 
Η πέµπτη διεύρυνση θα αλλάξει τη µορφή της Ευρώπης και θα επηρεάσει όλα τα θεσµικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και όλους τους τοµείς της πολιτικής. Η διαδικασία της 
διεύρυνσης πρέπει να είναι αποτελεσµατική και αξιόπιστη, προκειµένου να διαφυλαχθεί η 
σταθερότητα και η ευηµερία της ευρωπαϊκής ηπείρου. Εποµένως, βασικό κριτήριο για τον 
καθορισµό των ηµεροµηνιών εισόδου είναι ο βαθµός ουσιαστικής προετοιµασίας των 
υποψήφιων. Τα υποψήφια κράτη πρέπει να ασπάζονται τις αξίες και τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως έχουν οριστεί στις Συνθήκες. Αφετηρία για την ένταξη στην Ένωση 
συνιστά η συµµόρφωση µε τα πολιτικά κριτήρια που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Κοπεγχάγης τον ∆εκέµβριο του 1993, τα λεγόµενα «κριτήρια της Κοπεγχάγης». Πρέπει επίσης 
να πληρούνται οι όροι για την ένταξη: θεσµική σταθερότητα και σεβασµός των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου, ύπαρξη λειτουργούσας οικονοµίας της αγοράς, ικανότητα αντιµετώπισης των 
ανταγωνιστικών πιέσεων των δυνάµεων της αγοράς και ικανότητα ανάληψης όλων των 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης σε συνδυασµό µε τη συµµόρφωση 
µε το κοινοτικό κεκτηµένο.  
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου τον ∆εκέµβριο του 1997 αποφάσισε τη 
διεύρυνση της ΕΕ και την έναρξη των διαπραγµατεύσεων. Οι διαπραγµατεύσεις µε την Τσεχική 
∆ηµοκρατία, την Κύπρο, την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβενία άρχισαν 
στις 31 Μαρτίου 1998. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου τον Μάρτιο του 1999 όρισε 
σαφές πλαίσιο για τις δηµοσιονοµικές πτυχές της διεύρυνσης έως το 2006 (σύνδεση). 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου τον Μάρτιο του 1999 όρισε το πλαίσιο των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών για την περίοδο 2000-2006 µε βάση την υπόθεση εργασίας 
σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται η προσχώρηση νέων κρατών µελών από το 2002 και εξής.  
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι τον ∆εκέµβριο του 1999 όρισε ως ηµεροµηνία έναρξης 
των διαπραγµατεύσεων µε τη Βουλγαρία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, τη Ρουµανία 
και τη Σλοβακία τον Φεβρουάριο του 2000. Αποφασίστηκε η εφαρµογή της αρχής της 
διαφοροποίησης µεταξύ των υποψήφιων και της αρχής «της κάλυψης του χαµένου εδάφους». 
Αναγνωρίστηκε η υποψηφιότητα της Τουρκίας µε όλα τα απορρέοντα δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις και η πλήρης συµµετοχή της στην ενταξιακή διαδικασία, αν και δεν ελήφθη 
απόφαση σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης των διαπραγµατεύσεων.   
 

http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop_el.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop_el.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/lux_el.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/ber_el.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/hel_en.pdf
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα τον Ιούνιο του 2000 υπογράµµισε τη σηµασία 
παρακολούθησης των δεσµεύσεων που ανέλαβαν οι υποψήφιες χώρες.   
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας τον ∆εκέµβριο του 2000 επικύρωσε τη στρατηγική που 
πρότεινε η Επιτροπή στο έγγραφο στρατηγικής που δηµοσιοποίησε το 2000, και, ως 
προτεινόµενη ηµεροµηνία για την ολοκλήρωση της προσχώρησης των πλέον προχωρηµένων 
υποψηφίων χωρών, το 2004. Υπογράµµισε ότι δεν πρέπει να προκύψουν πλέον άλλα εµπόδια 
όσον αφορά στη διαδικασία διεύρυνσης. Επικύρωσε επίσης τη διαφοροποίηση µεταξύ των 
υποψήφιων και επιβεβαίωσε την αρχή «της κάλυψης του χαµένου εδάφους». Ο χάρτης πορείας 
που πρότεινε η Επιτροπή επιβεβαιώθηκε εκ νέου για τους επόµενους 18 µήνες, καθώς το 
Συµβούλιο ήταν της άποψης ότι µε τον τρόπο αυτό θα διευκολυνόταν η πορεία των 
διαπραγµατεύσεων, έχοντας υπόψη ότι οι καλύτερα προετοιµασµένες χώρες θα 
εξακολουθούσαν να είναι σε θέση να επιτύχουν ταχύτερη πρόοδο. Ειδικότερα, επιβεβαίωσε εκ 
νέου την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύµφωνα µε την οποία πρέπει να δοθεί στις 
καλύτερα προετοιµασµένες υποψήφιες χώρες η δυνατότητα να συµµετάσχουν στις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2004. Καθορίστηκε επίσης το πλαίσιο για την απαιτούµενη 
θεσµική µεταρρύθµιση για τους σκοπούς της διεύρυνσης.  
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν τον ∆εκέµβριο του 2001 επιβεβαίωσε ότι η ενταξιακή 
διαδικασία είναι πλέον αµετάκλητη. Επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα της Ένωσης να 
ολοκληρώσει επιτυχώς, έως τα τέλη του 2002, τις διαπραγµατεύσεις µε εκείνες από τις 
υποψήφιες χώρες που θα είναι έτοιµες, τις κάλεσε επίσης να συνεχίσουν ενεργά τις προσπάθειές 
τους, ιδίως να άρουν τη διοικητική και δικαστική τους ικανότητα στο απαιτούµενο επίπεδο.  
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης τον Ιούνιο του 2002 επιβεβαίωσε την 
αποφασιστικότητα της ΕΕ να ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις µε τις δέκα υποψήφιες χώρες 
έως το τέλος του 2002, εάν οι εν λόγω χώρες είναι έτοιµες, αναµένοντας την υπογραφή της 
Συνθήκης Προσχώρησης την άνοιξη του 2003. Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης τον 
∆εκέµβριο του 2002 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις µε τις δέκα υποψήφιες χώρες και 
αποφασίστηκε η χορήγηση αυξηµένης βοήθειας προς τις άλλες υποψήφιες χώρες για τη στήριξη 
των προσπαθειών που καταβάλλουν.  
 

2.2 Οι συµµετέχοντες στην ενταξιακή διαδικασία  
2.2.1. Τα 15 κράτη µέλη  
Είναι οι συµµετέχοντες στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις από την πλευρά της ΕΕ. Η Προεδρία 
του Συµβουλίου Υπουργών υποβάλλει τις διαπραγµατευτικές θέσεις στις οποίες έχουν 
καταλήξει τα κράτη µέλη και προεδρεύει των διαπραγµατεύσεων που διεξάγονται σε επίπεδο 
υπουργών ή αναπληρωτών.  
2.2.2. Οι υποψήφιες χώρες  
Κάθε υποψήφια χώρα µε την οποία έχουν αρχίσει διαπραγµατεύσεις γνωστοποιεί τη θέση της 
για κάθε ένα από τα 31 κεφάλαια του κοινοτικού κεκτηµένου και συµµετέχει σε 
διαπραγµατεύσεις µε τα κράτη µέλη. Κάθε υποψήφια χώρα ορίζει ειδική για τις 
διαπραγµατεύσεις οµάδα που αποτελείται από έναν επικεφαλής πλαισιωµένο από 
εµπειρογνώµονες. 
 
 
 
2.2.3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/feira_en.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/nice_el.pdf
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_11_00/pdf/strat_en.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/laeken_el.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/sevilla_el.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_el.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_el.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στην αναλυτική εξέταση των υποψηφίων χωρών, είναι 
επιφορτισµένη µε τη διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων και συντάσσει σχέδια 
διαπραγµατευτικών θέσεων για τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης την πρόοδο 
που σηµειώνουν οι υποψήφιες χώρες και ελέγχει την υλοποίηση ή όχι των δεσµεύσεων που 
αναλαµβάνουν οι χώρες στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων. Το Συµβούλιο έχει ζητήσει από 
την Επιτροπή να παρέχει λεπτοµερείς ετήσιες αξιολογήσεις της προόδου των υποψηφίων 
κρατών στην πορεία προς την πλήρωση των συναφών µε την ένταξη κριτηρίων, οι οποίες 
καλούνται «τακτικές εκθέσεις».  
 
2.2.4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ενταξιακή 
διαδικασία, πρέπει δηλαδή να δώσει τη σύµφωνη γνώµη του για τους τελικούς όρους της 
προσχώρησης πριν από την υπογραφή και τη κύρωση της Συνθήκης. Παρακολουθεί συνεπώς 
στενά τις διαπραγµατεύσεις και ενηµερώνεται από την Επιτροπή για όλα τα καίρια στάδια των 
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων. Η συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής 
διέπεται από τη συµφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις µεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Επιτροπής, η οποία υπογράφηκε από τους Προέδρους των δύο θεσµικών οργάνων στις 5 
Ιουλίου 2000. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται επίσης να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο 
στις δηµοσιονοµικές πτυχές της διεύρυνσης, καθώς είναι το ένα από τα δύο σκέλη της αρµόδιας 
επί του Προϋπολογισµού Αρχής. Ειδικότερα, τόνισε το γεγονός ότι για τη συµφωνία περί νέων 
δηµοσιονοµικών προοπτικών για την περίοδο µετά το 2006 απαιτείται η έγκρισή του.  
 
2.2.5. Τα εθνικά κοινοβούλια  
Τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών µελών και εκείνα των υποψηφίων χωρών θα πρέπει να 
επικυρώσουν τη Συνθήκη Προσχώρησης µε τα µελλοντικά κράτη µέλη µόλις αυτή υπογραφεί 
κατόπιν παροχής της σύµφωνης γνώµης του ΕΚ και έγκρισης του Συµβουλίου.   
 

2.3 Η ενταξιακή διαδικασία  
2.3.1. Προενταξιακή στρατηγική  
Η προενταξιακή στρατηγική έχει ως στόχο την παροχή στήριξης για την κάλυψη 
συγκεκριµένων αναγκών κάθε υποψήφιας χώρας στο πλαίσιο της προετοιµασίας της για ένταξη 
στην ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΕ εστιάζει τη στήριξή της σε εκείνες ακριβώς τις 
προτεραιότητες που έχουν ορίσει η Επιτροπή και οι υποψήφιες χώρες. Τα σηµαντικότερα µέσα 
της προενταξιακής στρατηγικής είναι: οι ευρωπαϊκές συµφωνίες, οι εταιρικές σχέσεις 
προσχώρησης, τα εθνικά προγράµµατα για την έγκριση του κοινοτικού κεκτηµένου και τα µέσα 
παροχής προενταξιακής βοήθειας (PHARE, ISPA και SAPARD, καθώς και τα σχέδια δράσης 
που έχουν χρηµατοδοτηθεί από το PHARE µε σκοπό να τις βοηθήσει να αποκτήσουν επαρκή 
διοικητική και δικαστική ικανότητα στο κεντρικό και το τοπικό επίπεδο). Επιπροσθέτως, οι 
υποψήφιες χώρες συµµετέχουν ήδη σε διάφορα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
2.3.2. Αναλυτική εξέταση  
Η αναλυτική εξέταση, την οποία πραγµατοποιεί η Επιτροπή, προηγείται των 
διαπραγµατεύσεων. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή, κατ' αρχάς, η αποσαφήνιση του 
κεκτηµένου (του κυρίως κορµού της κοινοτικής νοµοθεσίας) στις υποψήφιες χώρες µέσω µιας 
σειράς πολυµερών και κατόπιν διµερών συναντήσεων, και, κατόπιν, η διεξαγωγή ελέγχων 
σχετικά µε την αποδοχή του κεκτηµένου από τις υποψήφιες χώρες και την ικανότητά τους να το 
εφαρµόσουν. Καθίσταται επίσης δυνατός ο εντοπισµός προβληµάτων τα οποία ενδέχεται να 
προκύψουν κατά τις διαπραγµατεύσεις.   

http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?TYPEF=C5&PRG=QUERY&APP=PV2&FILE=BIBLIO00&NUMERO=349&YEAR=00&LANGUE=EL
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?TYPEF=C5&PRG=QUERY&APP=PV2&FILE=BIBLIO00&NUMERO=349&YEAR=00&LANGUE=EL
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2.3.3. ∆ιαπραγµατεύσεις  
 
Αφού ολοκληρωθεί η αναλυτική εξέταση, οι υποψήφιες χώρες υποβάλλουν τις 
διαπραγµατευτικές τους θέσεις. Η Επιτροπή ετοιµάζει τότε και υποβάλλει στο Συµβούλιο ένα 
σχέδιο κοινής θέσης. Το Συµβούλιο εγκρίνει οµόφωνα µια κοινή θέση και αποφασίζει, 
οµόφωνα, την έναρξη της διαπραγµάτευσης των κεφαλαίων. Οι κοινές θέσεις ενδέχεται να 
µεταβληθούν κατά την πορεία των διαπραγµατεύσεων, εάν οι υποψήφιες χώρες υποβάλουν νέες 
πληροφορίες ή συµφωνήσουν να αποσύρουν πιθανό αίτηµά τους για θέσπιση µεταβατικής 
περιόδου. Η απόφαση για προσωρινή ολοκλήρωση ενός κεφαλαίου λαµβάνεται επίσης 
οµόφωνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να επανέλθει σε ένα κεφάλαιο που έχει «προσωρινά 
ολοκληρωθεί» σε περίπτωση αναλυτικής εξέτασης και συµπερίληψης νέων δεδοµένων στις 
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις. Η Ένωση µπορεί ακόµη να επανέλθει σε κάποιο κεφάλαιο που 
«έχει προσωρινά ολοκληρωθεί» σε περίπτωση που η υποψήφια χώρα δεν έχει τηρήσει τις 
δεσµεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει στο συγκεκριµένο τοµέα. 
 
Οι διαπραγµατεύσεις, οι οποίες λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο διακυβερνητικής διάσκεψης, 
επικεντρώνονται στους όρους βάσει των οποίων οι υποψήφιες χώρες θα εγκρίνουν, θα 
εφαρµόσουν και θα θέσουν σε ισχύ το κεκτηµένο, και κυρίως στην ανάγκη θέσπισης πιθανών 
µεταβατικών ρυθµίσεων, οι οποίες πρέπει να έχουν περιορισµένο πεδίο εφαρµογής και 
διάρκεια. Κατά τις διαπραγµατεύσεις, κάθε υποψήφια χώρα κρίνεται µε γνώµονα την αρχή της 
διαφοροποίησης και τα επιτεύγµατά της. Η αρχή αυτή ισχύει τόσο κατά την έναρξη της 
διαπραγµάτευσης των διαφόρων κεφαλαίων όσο και κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων. 
Τα υποψήφια κράτη µε τα οποία οι διαπραγµατεύσεις ξεκίνησαν µε καθυστέρηση έχουν τη 
δυνατότητα να καλύψουν το χαµένο έδαφος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επιτύχει επαρκή 
πρόοδο κατά την προετοιµασία τους.   
  
Η πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις συµβαδίζει µε την πρόοδο όσον αφορά την αφοµοίωση του 
κεκτηµένου στην εθνική νοµοθεσία και την τελική εφαρµογή και θέση του σε ισχύ. Ο ρυθµός 
προόδου των διαπραγµατεύσεων µε κάθε υποψήφια χώρα καθορίζεται από το βαθµό 
προετοιµασίας της και από την πολυπλοκότητα των προς επίλυση θεµάτων. Ο καλύτερος και ο 
µόνος τρόπος για να επιταχυνθούν οι διαπραγµατεύσεις χωρίς να υπονοµευθεί η ποιότητα της 
διαδικασίας διεύρυνσης είναι η επιµονή της Επιτροπής να αναπτύξουν οι υποψήφιες χώρες 
κατάλληλη διοικητική ικανότητα και να µπορέσουν να εφαρµόσουν και να θέσουν σε ισχύ ένα 
ρεαλιστικό νοµοθετικό πρόγραµµα. Προκειµένου η Επιτροπή να εφαρµόσει στην πράξη αυτή 
την παρότρυνσή της, ανακοίνωσε στο έγγραφο στρατηγικής της του 2001 ότι θα δροµολογήσει 
σχέδιο δράσης µε στόχο την ενίσχυση της διοικητικής και δικαστικής ικανότητας της κάθε µιας 
εκ των υποψηφίων χωρών και ότι θα κινητοποιήσει πρόσθετο κονδύλι ύψους 250 εκατοµµυρίων 
ευρώ περίπου, πέραν της βοήθειας στα πλαίσια των ετησίων κονδυλίων PHARE. Η Επιτροπή 
ενηµέρωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης σχετικά µε αυτά τα σχέδια δράσης και την 
ενισχυµένη διαδικασία παρακολούθησης (COM(2002) 256 τελικό). Θα υποβάλει επίσης 
αναλυτική έκθεση παρακολούθησης στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έξι µήνες 
πριν από την προτεινόµενη ηµεροµηνία προσχώρησης νέων κρατών µελών.  
 
2.3.4. Μεταβατικές περίοδοι   
Σύµφωνα µε τη γενική θέση, την οποία η Ένωση παρουσίασε στις υποψήφιες χώρες στην αρχή 
των διαπραγµατεύσεων, τα µεταβατικά µέτρα έχουν περιορισµένη διάρκεια και πεδίο 
εφαρµογής, και συνοδεύονται από σχέδιο το οποίο προσδιορίζει µε σαφήνεια τα στάδια της 
εφαρµογής του κεκτηµένου. Η άποψη της Επιτροπής ήταν ότι η ΕΕ πρέπει κατ' αρχάς να 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/index.htm#How do the negotiations proceed?
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/strategy_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/enlargement/sevilla/com2002-256_en.pdf
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διασφαλίσει ότι οι υποψήφιες χώρες αποδέχονται πλήρως το συναφές µε την εσωτερική αγορά 
κοινοτικό κεκτηµένο. Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα θέσπισης µεταβατικών 
περιόδων για ορισµένους δύσκολους τοµείς, όπως το περιβάλλον, όπου απαιτούνται τεράστιες 
επενδύσεις πριν µπορέσουν οι υποψήφιες χώρες να υιοθετήσουν πλήρως και να εφαρµόσουν το 
κεκτηµένο.  
 
Η Επιτροπή βασίζει την αξιολόγησή της σε αυτά τα κριτήρια, εξετάζοντας κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά και λαµβάνοντας υπόψη τα συµφέροντα της χώρας και τις πιθανές επιπτώσεις κάθε 
αιτήµατος στη λειτουργία της Ένωσης και στα συµφέροντα των άλλων υποψηφίων χωρών. 
 

2.4 Η προσφάτως σηµειωθείσα πρόοδος και οι µελλοντικές προοπτικές 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας τον ∆εκέµβριο του 2000 καθόρισε το πλαίσιο για τη 
θεσµική µεταρρύθµιση που απαιτείται για τη διεύρυνση και επικύρωσε το «χάρτη πορείας» που 
ακολουθήθηκε κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Το 2002, σε συνέχεια της προόδου που 
επιτεύχθηκε κατά τη σουηδική και τη βελγική προεδρία, οι διαπραγµατεύσεις στράφηκαν προς 
την επίλυση των πλέον δύσκολων κεφαλαίων – του γεωργικού και του δηµοσιονοµικού τοµέα. 
Έως το τέλος της ισπανικής προεδρίας τον Ιούνιο του 2002, είχαν ανοιχτεί 30 κεφάλαια µε όλες 
τις διαπραγµατευόµενες χώρες εκτός της Ρουµανίας, και 28 κεφάλαια έκλεισαν προσωρινά µε 
ορισµένες από αυτές.   
 
Κατά τη διάρκεια της δανικής προεδρίας (Ιούλιος - ∆εκέµβριος 2002), οι διαπραγµατεύσεις µε 
δέκα χώρες εισήλθαν στην τελική τους φάση. Σύµφωνα µε το «χάρτη πορείας» της Νίκαιας, 
είχαν υιοθετηθεί κοινές θέσεις για τα κεφάλαια που αφορούν τη γεωργία, την περιφερειακή 
πολιτική, τον προϋπολογισµό και τους θεσµούς. Τα κράτη µέλη έπρεπε ακόµη να συµφωνήσουν 
για το τελικό χρηµατοδοτικό πακέτο και άλλα ζητήµατα που δεν καλύπτονται στα άλλα 
κεφάλαια. Τον Οκτώβριο του 2002, η Επιτροπή δηµοσίευσε τις τακτικές εκθέσεις της, 
καταλήγοντας ότι δέκα χώρες – η Εσθονία, η Κύπρος, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η 
Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τσεχική ∆ηµοκρατία– πληρούν τα 
πολιτικά κριτήρια και θα µπορούν να πληρούν τα οικονοµικά κριτήρια και να αναλάβουν τις 
υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του µέλους από τις αρχές του 2004. Έτσι κατέστη 
δυνατή η επιβεβαίωση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών τον Οκτώβριο του 2002 
της αποφασιστικότητας της Ένωσης να ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες αυτές 
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης τον ∆εκέµβριο του 2002 και να υπογραφεί η 
Συνθήκη Προσχώρησης τον Απρίλιο του 2003 στην Αθήνα. Συµφωνία µεταξύ των κρατών 
µελών επιτεύχθηκε και όσον αφορά το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την παροχή γεωργικής 
στήριξης και για τις δραστηριότητες των διαρθρωτικών ταµείων. Η έγκριση της Συνθήκης της 
Νίκαιας στο δεύτερο δηµοψήφισµα της Ιρλανδίας τον Οκτώβριο του 2002 άνοιξε το δρόµο για 
την ολοκλήρωση της κύρωσης και τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης την 1η Φεβρουαρίου 2003.   
 
Οι διαπραγµατεύσεις µε τις δέκα υποψήφιες χώρες ολοκληρώθηκαν δεόντως στην Κοπεγχάγη 
τον ∆εκέµβριο του 2002. Στις 19 Φεβρουαρίου 2003, η Επιτροπή εξέδωσε ευνοϊκή γνώµη όσον 
αφορά τις αιτήσεις προσχώρησης των δέκα χωρών που θα προσχωρήσουν το 2004 και 
διαβίβασε το σχέδιο της Συνθήκης Προσχώρησης στο Κοινοβούλιο. Η Συνθήκη Προσχώρησης 
θα υπογραφεί στις 16 Απριλίου 2003, µε την προϋπόθεση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
δώσει τη σύµφωνη γνώµη του. Εν συνεχεία, τα σηµερινά και τα προσχωρούντα κράτη µέλη 
πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες κύρωσης. Οι περισσότερες από τις προσχωρούσες 
χώρες έχουν ήδη ορίσει τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των δηµοψηφισµάτων τους. Μόλις 
ολοκληρωθεί η κύρωση, η συνθήκη θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004, επιτρέποντας στα νέα 

http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/nice_el.pdf
http://eu2001.se/eu2001/main/
http://www.eu2001.be/Main/Frameset.asp?reference=01-01&lang=en&sess=465717893&
http://www.ue2002.es/
http://www.eu2002.dk/main/
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/bru_el.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_el.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/el/com/pdf/2003/com2003_0079el01.pdf
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κράτη µέλη να συµµετάσχουν στις επόµενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην 
επόµενη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη (∆∆). Στο πλαίσιο της προετοιµασίας της ∆∆, οι 
κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των υποψηφίων χωρών συµµετέχουν στις εργασίες της 
Ευρωπαϊκής Συνέλευσης που συστάθηκε µετά τη ∆ιακήρυξη του Λάκεν για το µέλλον της ΕΕ, 
την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο του 2001. Μόλις υπογραφεί η 
Συνθήκη Προσχώρησης, τα προσχωρούντα κράτη θα συµµετέχουν ως ενεργοί παρατηρητές στις 
νοµοθετικές εργασίες του Συµβουλίου και αντιπροσωπείες µελών των εθνικών κοινοβουλίων 
τους θα συµµετέχουν ως παρατηρητές στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  
 
Οι διαπραγµατεύσεις µε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία συνεχίζονται µε σκοπό την 
προσχώρησή τους το 2007. Η Επιτροπή υπέβαλε αναθεωρηµένους χάρτες πορείας και 
προβλέπεται η χορήγηση επιπλέον προενταξιακής βοήθειας. Οι χώρες αυτές θα συµµετάσχουν 
ως παρατηρητές στην επόµενη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη.   
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης τον ∆εκέµβριο του 2002 ενθάρρυνε την Τουρκία να 
συνεχίσει ενεργά τη διαδικασία µεταρρύθµισής της. Επίσης, αποφάσισε ότι, εάν το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο του 2004 κρίνει, βάσει έκθεσης και σύστασης της Επιτροπής, ότι η 
Τουρκία πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, η ΕΕ θα ξεκινήσει τις διαπραγµατεύσεις 
προσχώρησης µε την Τουρκία χωρίς καθυστέρηση. Η Κύπρος θα προσχωρήσει ως νέο κράτος 
µέλος την 1η Μαΐου του 2004. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε την έντονη 
προτίµησή του για την προσχώρηση µιας ενωµένης Κύπρου. Εντούτοις, στον τελευταίο γύρο 
διαπραγµατεύσεων υπό την αιγίδα του γενικού γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών Kofi Annan 
δεν επιτεύχθηκε συµφωνία στην τελευταία συνάντηση της 10ης Μαρτίου 2003. Έτσι, η 
εφαρµογή των διατάξεων της Συνθήκης στο βόρειο τµήµα της νήσου θα ανασταλεί προσωρινά.   
 
Στις 9 Ιανουαρίου 2003 ξεκίνησαν υπό την ελληνική προεδρία διαπραγµατεύσεις µε σκοπό την 
προσχώρηση των δέκα µελλοντικών νέων κρατών µελών στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο 
(που περιλαµβάνει επί του παρόντος την Ευρώπη των 15 συν το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και 
την Ισλανδία). Σκοπός είναι να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαπραγµατεύσεις για την υπογραφή 
της σχετικής Συνθήκης στις 16 Απριλίου 2003 µαζί µε την Συνθήκη Προσχώρησης στην ΕΕ.  
 
Η ελληνική προεδρία συµπεριέλαβε στο πρόγραµµά της για τη διεύρυνση την εντατικοποιηµένη 
συνεργασία µε τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων για την προώθηση της πληρέστερης δυνατής 
ενσωµάτωσής τους στην πολιτική και οικονοµική πορεία της Ευρώπης, µε σκοπό να καταστούν 
οι χώρες αυτές πιθανές υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ. Στις 21 Ιουνίου 2003 προγραµµατίζεται 
στη Θεσσαλονίκη η πραγµατοποίηση ειδικής συνόδου κορυφής για τα Βαλκάνια µε θέµα τη 
«∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης». Στις 21 Φεβρουαρίου 2003, η Κροατία υπέβαλε 
την επίσηµη αίτηση προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελε να ξεκινήσουν οι 
διαπραγµατεύσεις έως τα τέλη του 2004 µε σκοπό την προσχώρησή της στην ΕΕ µαζί µε τη 
Βουλγαρία και τη Ρουµανία, πιθανόν το 2007. Η Κροατία έχει ήδη συνάψει συµφωνία 
σταθεροποίησης και σύνδεσης (∆ΣΣ) µε την ΕΕ, όπως και η πΓ∆Μ, και η Αλβανία ελπίζει να 
αρχίσουν οι διαπραγµατεύσεις στο προσεχές µέλλον µε σκοπό τη σύναψη ∆ΣΣ.  
 
Στις 11 Μαρτίου 2003, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση µε θέµα «Ευρύτερη Ευρώπη – 
Γειτονικές Σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων µε τους γείτονές µας στα ανατολικά και νότια 
σύνορά µας», η οποία εξετάζει τις δυνατότητες της διευρυµένης ΕΕ να ενισχύσει τις σχέσεις της 
µε τους γείτονές της στα ανατολικά και νότια σύνορά της.  
 
 

http://european-convention.eu.int/bienvenue.asp?lang=EL
http://www.europarl.eu.int/summits/pdf/lae2_el.pdf
http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/pdf/roadmap-br-ro-2002_el.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_el.pdf
http://www.eu2003.gr/gr/cat/0/index.asp?
http://europa.eu.int/eur-lex/el/com/cnc/2003/com2003_0104el01.pdf
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