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1. De bijdrage van het Europees Parlement 
 
1.1 Inleiding 
 
De vijfde uitbreiding van de EU sinds 1972 is in de ogen van het Europees Parlement een unieke 
opgave met een ongeëvenaarde politieke en historische dimensie die de gelegenheid biedt de 
integratie van het continent met vreedzame middelen te stimuleren. In zijn toespraak tot de leden van 
het Europees Parlement en leden van alle nationale parlementen van de kandidaat-landen tijdens het 
historische debat over de uitbreiding in november 2002 in Straatsburg verklaarde de voorzitter van 
het Europees Parlement, Pat Cox, dat ‘de uitbreiding van de Europese Unie op dit ogenblik onze 
hoogste politieke prioriteit is en dat die prioriteit een groot deel van de werkzaamheden van ons 
Parlement domineert en het belangrijkste aandachtspunt van mijn voorzitterschap is.’ 
 
Op de Europese Raad van Luxemburg van december 1997 werd besloten het uitbreidingsproces op 
gang te brengen en met zes kandidaat-landen onderhandelingen aan te knopen. Op 31 maart 1998 
gingen de toetredingsonderhandelingen met Hongarije, Polen, Estland, de Tsjechische Republiek, 
Slovenië en Cyprus van start. Op de Top van Helsinki van 12 december 1999 besloten de lidstaten 
onderhandelingen te openen met Roemenië, de Slowaakse Republiek, Letland, Litouwen, Bulgarije 
en Malta. De onderhandelingen met deze landen werden op 15 februari 2000 geopend. Op die 
bijeenkomst verwierf Turkije ten slotte de status van "kandidaat-land", maar er werd geen datum 
voor het begin van de onderhandelingen vastgesteld. Op de Top van Kopenhagen van december 
2002 rondden tien van de twaalf kandidaat-landen de toetredingsonderhandelingen met de EU af en 
werd afgesproken dat ze op 1 mei 2004 lidstaat zullen worden. 
 
Hoewel het Europees Parlement niet aan de onderhandelingen deelneemt en zijn belangrijkste 
officiële rol erin bestaat zijn instemming te geven voordat het Verdrag wordt ondertekend, heeft het 
Europees Parlement uitgebreid aan het toetredingsproces bijgedragen. Reeds in december 1997 
drong het Europees Parlement in zijn resolutie over de mededeling van de Commissie "Agenda 2000 
- Naar een sterkere en grotere Unie" en in zijn resolutie over de conclusies van de Europese Raad 
van Luxemburg aan op een alomvattende uitbreidingsstrategie waarbij alle kandidaat-landen bij het 
toetredingsproces moesten worden betrokken, omdat dit van wezenlijk belang was om negatieve 
neveneffecten in bepaalde kandidaat-landen te voorkomen. Het Parlement huldigde het standpunt 
dat ieder land moest worden beoordeeld op basis van de vorderingen van zijn onderhandelingen en 
dat een flexibel uitbreidingsproces mogelijk moest worden waarbij de onderhandelingen voortgang 
moesten vinden in het voor ieder land geschikte tempo. 
 
En het was het Europees Parlement dat in zijn resolutie over de voorbereiding van de bijeenkomst 
van de Europese Raad in Helsinki op 10 en 11 december 1999 bij de Raad aandrong op aanvaarding 
van de Commissievoorstellen volgens welke de toetredingsonderhandelingen in het jaar 2000 
moesten beginnen met alle overblijvende kandidaten die aan de politieke criteria van Kopenhagen 
zouden voldoen. Het Parlement vroeg de Raad een einde te maken aan het discriminerende 
onderscheid tussen twee klassen kandidaatlanden, en de aanbevelingen over te nemen die op 
13 oktober 1999 door de Commissie waren gedaan en waarin het beleid werd afgestemd op het 
"regattamodel" van het Parlement, dat het vooruitzicht bood van een totaal flexibel 
toetredingsproces met verschillende snelheden dat uitsluitend op verdiensten is gebaseerd. 
 
In zijn resolutie van 4 oktober 2000 over de uitbreiding verzocht het Parlement de EU-instellingen,  
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de lidstaten en de kandidaat-landen waarmee onderhandelingen waren geopend, alles in het werk te 
stellen om ervoor te zorgen dat het EP met de eerste toetredingsverdragen kan instemmen vóór de 
verkiezingen voor het Europees Parlement in 2004, opdat die landen aan die verkiezingen kunnen 
deelnemen. Sinds oktober 2000 houdt het Parlement elk jaar een debat over de uitbreiding op basis 
van de verslagen van de Commissie buitenlandse zaken en van de adviezen van de gespecialiseerde 
commissies. Het neemt regelmatig resoluties aan over de vorderingen van de kandidaat-landen en 
over de bijeenkomsten van de Europese Raad.  
 
1.2 Organen van het Europees Parlement die bij de uitbreiding betrokken zijn 
 
Tijdens heel het onderhandelingsproces en tot op het ogenblik van de toetreding van nieuwe lidstaten 
heeft het Europees Parlement een belangrijke controlerende rol te vervullen. Binnen het Europees 
Parlement is de Commissie buitenlandse zaken verantwoordelijk voor de coördinatie van de 
werkzaamheden inzake de uitbreiding en het zorgen voor samenhang tussen de door het Parlement 
ingenomen standpunten en de activiteiten van zijn gespecialiseerde commissies, alsmede van de 
gemengde parlementaire commissies. 
 
De krachtigste bevoegdheid die het Parlement op het punt van de uitbreiding bezit, is het verlenen 
van instemming (artikel 49 VEU) voordat een land tot de EU toetreedt. Deze bevoegdheid wordt 
slechts in de eindfase van de onderhandelingen uitgeoefend. Doch met het oog op die essentiële rol 
van het Parlement is het in het belang van de andere instellingen ervoor te zorgen dat het Parlement 
er van meet af aan bij betrokken is. Het Parlement heeft, als één van de twee takken van de 
begrotingsautoriteit van de EU, ook een belangrijke rol te vervullen met betrekking tot de financiële 
aspecten van de toetreding. 
 
Het Europees Parlement is niet alleen door de aanneming van resoluties over het uitbreidingsproces, 
over de vorderingen van de kandidaat-landen en over de voorbereiding en conclusies van de 
Europese Raad, maar ook op de volgende manieren bij het uitbreidingsproces betrokken: 
�� de tweejaarlijkse conferenties van de Voorzitter van het Europees Parlement met de voorzitters 

van de parlementen van de kandidaat-lidstaten; andere activiteiten van de Voorzitter in het kader 
van de uitbreiding; 

�� de werkzaamheden van de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke 
veiligheid en defensiebeleid; 

�� de werkzaamheden van de gemengde parlementaire commissies, die door het Europees Parlement 
met alle kandidaat-landen in het leven zijn geroepen; 

�� de werkzaamheden van de gespecialiseerde commissies; 
�� in het kader van de betrekkingen met de nationale parlementen, reguliere samenwerking met de 

parlementen van de kandidaat-landen. 
 
1.2.1. De bijeenkomsten van de Voorzitter van het Europees Parlement met de voorzitters van de 
parlementen van de landen die deelnemen aan het uitbreidingsproces 
vinden sinds 1995 twee keer per jaar plaats. De veertiende bijeenkomst vond plaats in Brussel op 26 
november 2002. De deelnemers erkenden dat de uitbreiding de belangrijkste politieke uitdaging is 
voor de instellingen van de EU, de lidstaten en de kandidaat-landen. Ze bevestigden dat ze menen 
dat de uitbreiding op een ogenblik van grote internationale spanning een reële en symbolische 
bijdrage zal zijn aan de wereldvrede, veiligheid en voorspoed. Onder verwijzing naar de regeling 
waardoor waarnemers van de toetredende landen na de ondertekening van het toetredingsverdrag in 
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het EP zullen worden verwelkomd, juichten ze die nieuwe stap toe als bevestiging van de centrale rol 
van de parlementen ten aanzien van de publieke opinie in de beslissende slotfase van het 
uitbreidingsproces. 
 
Andere activiteiten van de Voorzitter van het Europees Parlement  
De Voorzitter krijgt het bezoek van voorzitters van parlementen en commissies, ministers, premiers 
en staatshoofden van de kandidaat-landen in Brussel en Straatsburg en had in 2002 ook een 
uitgebreid programma van officiële bezoeken aan de kandidaat-landen. 
 
1.2.2. De Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en 
defensiebeleid 
is de commissie die politiek verantwoordelijk is voor de werkzaamheden van de instelling op het 
gebied van de uitbreiding. De Commissie buitenlandse zaken benoemt een algemeen rapporteur en 
een rapporteur voor elk van de dertien kandidaat-landen. In 2002 hield de commissie, zoals ook het 
jaar voordien, gedachtewisselingen met de hoofdonderhandelaars van de kandidaat-landen en met de 
Europese Commissie ter voorbereiding van de verslagen over de uitbreidingsonderhandelingen die 
tijdens de plenaire vergaderperiodes van juni en november 2002 werden aangenomen. Ze werd ook 
regelmatig van de vorderingen op de hoogte gebracht door de heer Verheugen, commissaris bevoegd 
voor de uitbreiding.  
 
1.2.3. De gemengde parlementaire commissies 
De leden van het Europees Parlement komen geregeld met hun collega's uit de kandidaat-landen 
bijeen in de gemengde parlementaire commissies. De betrokken landenrapporteurs van de Commissie 
buitenlandse zaken wonen deze vergaderingen bij, en sinds 2000 is die mogelijkheid uitgebreid tot de 
rapporteurs voor advies van de gespecialiseerde commissies. De vergaderingen van de gemengde 
parlementaire commissies vinden twee keer per jaar plaats om parlementair toezicht uit te oefenen op 
alle aspecten van de bilaterale betrekkingen en om de vorderingen bij de toetredingsvoorbereiding en 
-onderhandelingen in detail na te gaan. Iedere bijeenkomst van een gemengde parlementaire 
commissie wordt afgesloten met een gezamenlijke verklaring en aanbevelingen, waarin de gemaakte 
vorderingen en de inzet voor de toekomstige werkzaamheden worden weergegeven. 
 
1.2.4. De gespecialiseerde commissies 
hebben individuele leden benoemd om specifieke sectorale aspecten van de uitbreiding op de voet te 
volgen. Hun adviezen werden opgenomen in de resoluties over de uitbreiding. Naarmate de 
onderhandelingen dichter bij het aanpakken van de moeilijkere onderhandelingshoofdstukken 
kwamen, werden de diverse gespecialiseerde commissies van het Europees Parlement steeds meer 
betrokken bij de controle op het onderhandelingsproces op de beleidsterreinen waarvoor ze bevoegd 
zijn, en op de bestuurlijke capaciteit van de kandidaat-landen om het acquis communautaire ten 
uitvoer te leggen. Vele commissies hebben naar een aantal kandidaat-landen delegaties gestuurd en 
hebben over specifieke kwesties hoorzittingen georganiseerd. 
 
1.2.5. Samenwerking met de nationale parlementen 
Binnen het secretariaat van het Europees Parlement werkt de afdeling die verantwoordelijk is voor 
het werk met de nationale parlementen, regelmatig samen met de overeenkomstige diensten in de 
kandidaat-landen. Hun activiteiten omvatten in het bijzonder: 

�� de voorbereiding en het opvolgen van de tweejaarlijkse COSAC-bijeenkomsten, de 
voorbereidende vergaderingen met de trojka en mogelijke toekomstige werkgroepen van de 
COSAC, evenals bijstand aan de delegatie van het EP (bestaande uit 6 leden van het 

http://www.europarl.eu.int/president/home/en/default.htm
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Europees Parlement, onder wie 2 ondervoorzitters en minstens één commissievoorzitter); 
�� de voorbereiding en de opvolging van de vergaderingen van de secretarissen-generaal van 

het Europees Parlement en van de nationale parlementen van zowel de lidstaten als de 
kandidaat-landen; 

�� de verbinding met de secretariaten van de parlementen van de lidstaten en de kandidaat-
landen, met inbegrip van jaarlijkse geïntegreerde programma's voor studiebijeenkomsten 
voor leden en ambtenaren van de parlementen van de kandidaat-landen. 

 
1.3 De activiteiten van het Europees Parlement in 2001-2002 
 
De activiteiten van het Europees Parlement op het gebied van de uitbreiding zijn sinds 2000 een 
nieuwe fase ingegaan naarmate de onderhandelingen vorderden. Het eerste aandachtspunt van het 
Parlement werd het nauwe toezicht op het onderhandelingsproces. Het eerste van de jaarlijkse 
debatten over de uitbreiding vond plaats in oktober 2000, waarna resoluties over de uitbreiding en de 
vorderingen van de kandidaat-landen werden aangenomen. Het tweede debat vond plaats in 
september 2001. In overeenstemming met de versnelling van de ontwikkelingen toen de 
onderhandelingen in de eindfase kwamen, mondden de werkzaamheden van het Parlement in de 
eerste helft van 2002 uit in het alomvattende debat over de uitbreiding tijdens de plenaire 
vergaderperiode van juni, waarin een reeks resoluties werden aangenomen op basis van de verslagen 
van de Commissie buitenlandse zaken en de gespecialiseerde commissies over de stand van de 
uitbreidingsonderhandelingen, de financiële gevolgen van de uitbreiding, de grensgebieden, ISPA en 
SAPARD en de landbouw. 
 
In zijn laatste resolutie over de door de kandidaat-landen gemaakte vorderingen op de weg naar 
toetreding, aangenomen op 20 november 2002 na het historische debat met leden van de nationale 
parlementen van de kandidaat-landen, sprak het Parlement zijn voldoening uit over de vorderingen 
van de onderhandelingen met de tien landen over de uitbreiding en sprak het zijn steun uit voor alle 
inspanningen om de overblijvende en moeilijkste hoofdstukken met alle tien landen zo snel mogelijk 
af te ronden. Het sprak ook zijn voldoening uit over de aangekondigde verhoging van de 
pretoetredingssteun voor de kandidaat-landen die niet met de eerste groep kunnen toetreden. 
 
In zijn resolutie van 19 december 2002 over de resultaten van de Europese Raad van Kopenhagen 
verklaarde het Parlement zich ingenomen met de historische mijlpaal van de afronding van de 
toetredingsonderhandelingen met tien landen. Het beschouwde dit als een overwinning voor de 
democratie, vrijheid en vrede in die landen. Het wees er echter ook op dat de implementatie van 
bepaalde aspecten van het acquis en van bepaalde verplichtingen van de nieuwe lidstaten nog steeds 
moet worden verbeterd en dat de instemming van het Parlement nodig is voor de toetreding van elk 
van de kandidaat-lidstaten. Vooruitblikkend benadrukte het Parlement dat het ontstaan van nieuwe 
scheidslijnen in Europa moet worden voorkomen en dat vrede en stabiliteit zowel buiten als binnen 
de nieuwe grenzen van de Unie moeten worden bevorderd. In dat verband verwelkomde het de steun 
voor de inspanningen van de landen van de westelijke Balkan tot het zoeken van toenadering tot de 
Unie met toetreding als uiteindelijk doel. 
 

2. Het uitbreidingsproces 
 
2.1 Belangrijkste besluiten 
De vijfde uitbreiding zal het aangezicht van Europa veranderen en zal alle Europese instellingen en 
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beleidsterreinen er anders doen uitzien. Om de stabiliteit en welvaart van het gehele Europese 
continent in stand te houden, moet een efficiënt en geloofwaardig uitbreidingsproces worden 
gehandhaafd. Daarom is bij beslissingen over de toetredingsdata, de grondige voorbereiding van de 
kandidaten het allesoverheersende beginsel. De kandidaat-landen moeten het eens zijn met de 
waarden en doelstellingen van de Europese Unie zoals neergelegd in de Verdragen. Naleving van de 
politieke criteria zoals geformuleerd tijdens de Europese Raad van Kopenhagen van december 1993, 
de zogenaamde criteria van Kopenhagen, vormt het uitgangspunt voor toetreding tot de Unie. De 
voorwaarden voor de toetreding moeten eveneens worden vervuld: institutionele stabiliteit en 
naleving van de mensenrechten, het bestaan van een functionerende markteconomie, het vermogen 
om de concurrentiedruk van de marktkrachten aan te kunnen, en het vermogen om alle 
verplichtingen van de Economische en Monetaire Unie op zich te nemen alsook het acquis 
communautaire na te leven. 
Op de Europese Raad van Luxemburg van december 1997 werd het toetredings- en 
onderhandelingsproces vastgesteld. De onderhandelingen met de Tsjechische Republiek, Cyprus, 
Estland, Hongarije, Polen en Slovenië werden op 31 maart 1998 geopend. Op de Europese Raad van 
Berlijn van maart 1999 werd een duidelijk kader vastgesteld voor de financiële aspecten van de 
uitbreiding tot 2006 (link). 
 
Op de Europese Raad van Berlijn van maart 1999 werd het kader vastgesteld voor het financiële 
vooruitzicht voor de periode 2000-2006 op grond van de werkhypothese dat vanaf 2002 nieuwe 
lidstaten zouden toetreden. 
 
Op de Europese Raad van Helsinki van december 1999 werd besloten in februari 2000 ook met 
Bulgarije, Letland, Litouwen, Malta, Roemenië en Slowakije onderhandelingen te beginnen. Er werd 
overeenstemming bereikt over het beginsel van de differentiatie van de kandidaat-landen en hun 
kans om achterstanden in te lopen. De positie van Turkije als kandidaat-land met alle rechten en 
verplichtingen van dien, en zijn volledige deelneming aan het onderhandelingsproces werden erkend, 
al is over de opening van de onderhandelingen nog geen beslissing genomen. 
 
Op de Europese Raad van Feira van juni 2000 werd het belang onderstreept van het toezicht op de 
door de kandidaat-landen aangegane verbintenissen. 
 
Op de Europese Raad van Nice van december 2000 werd de door de Commissie in haar 
strategiedocument voorgestelde strategie aanvaard, en dat geldt ook voor de streefdatum voor het 
lidmaatschap van de verst gevorderde kandidaten: 2004. Beklemtoond werd dat het 
uitbreidingsproces geen hinderpalen meer in de weg mogen worden gelegd. Voorts werden de 
differentiatie tussen de kandidaten en de inhaalmogelijkheid bevestigd. Het door de Commissie in 
haar strategiedocument voorgestelde onderhandelingstraject werd voor de komende 18 maanden 
bevestigd. Dit traject zou volgens de Raad verdere onderhandelingen vergemakkelijken, waarbij 
ervan uit werd gegaan dat de landen die het best zijn voorbereid, in staat zouden blijven sneller 
vooruit te gaan. Meer specifiek werd de opvatting van het Europees Parlement bevestigd dat de best 
voorbereide kandidaat-landen in staat moeten zijn om aan de verkiezingen voor het Europees 
Parlement van 2004 deel te nemen. Ook werd het kader vastgesteld voor de institutionele 
hervorming die voor de uitbreiding nodig is. 
 
Op de Europese Top van Laken van december 2001 werd bevestigd dat het toetredingsproces 
onomkeerbaar is. De Europese Raad bevestigde dat de Unie de onderhandelingen met de kandidaat-
landen die klaar zijn, tegen eind 2002 tot een goed einde wil brengen en riep de kandidaat-landen 

http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop_nl.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/lux_nl.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/ber_en.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/hel_nl.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/feira_nl.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/nice_nl.pdf
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_11_00/pdf/strat_nl.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/laeken_nl.pdf
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ertoe op hun inspanningen voort te zetten, in het bijzonder om hun bestuurlijke en gerechtelijke 
capaciteit op het vereiste niveau te brengen.  
 
De Europese Raad van Sevilla van juni 2002 bevestigde dat de EU de onderhandelingen met tien 
kandidaat-landen tegen eind 2002 wilde afronden als die landen klaar waren, in afwachting van de 
ondertekening van het toetredingsverdrag in de lente van 2003. Op de Europese Raad van 
Kopenhagen van december 2002 werden de onderhandelingen met tien kandidaat-landen afgesloten 
en werd besloten de inspanningen van de andere kandidaat-landen krachtiger te ondersteunen.  
 
2.2 De spelers in het toetredingsproces 
 
2.2.1. De 15 lidstaten 
Deze zijn aan de kant van de EU de partijen bij de toetredingsonderhandelingen. Het voorzitterschap 
van de Raad brengt de onderhandelingsstandpunten waarover de lidstaten het eens geworden zijn, 
naar voren en zit de onderhandelingsvergaderingen voor op het niveau van ministers of 
plaatsvervangers. 
2.2.2. De kandidaat-landen 
Elk kandidaat-land waarmee onderhandelingen zijn aangeknoopt, stelt over elk van de 31 
hoofdstukken van het EU-acquis zijn standpunt op en gaat de onderhandelingen met de lidstaten aan. 
Ieder kandidaat-land heeft een hoofdonderhandelaar met een ondersteunend team deskundigen 
benoemd. 
2.2.3. De Europese Commissie 
De Europese Commissie voert met de kandidaat-landen het analytisch onderzoek (de screening) uit, 
voert de onderhandelingen en stelt de ontwerpen van onderhandelingsstandpunten voor de lidstaten 
op. Ook houdt de Commissie toezicht op de vorderingen van de kandidaat-landen en gaat zij na of de 
toezeggingen die deze zij tijdens de onderhandelingen hebben gedaan, in de praktijk worden 
nageleefd. De Raad heeft de Commissie gevraagd om gedetailleerde jaarlijkse beoordelingen te 
verstrekken van de vorderingen van de kandidaat-landen op de weg naar het voldoen aan de 
toetredingscriteria: de periodieke verslagen. 
2.2.4. Het Europees Parlement 
Het Parlement heeft een belangrijke rol te vervullen in het uitbreidingsproces omdat het moet 
instemmen met de voorwaarden van de definitieve toetreding voordat het Verdrag kan worden 
ondertekend en geratificeerd. Het volgt de onderhandelingen daarom op de voet en de Commissie 
houdt het Parlement in alle belangrijke stadia van de toetredingsonderhandelingen op de hoogte. De 
constitutionele grondslag voor de samenwerking tussen het Europees Parlement en de Commissie is 
de Kaderovereenkomst inzake de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie, die 
door de voorzitters van beide instellingen op 5 juli 2000 werd ondertekend. Het Europees Parlement 
heeft, als één van de twee takken van de begrotingsautoriteit, ook een belangrijke rol te vervullen 
met betrekking tot de financiële aspecten van de uitbreiding. Het heeft meer bepaald onderstreept 
dat een overeenkomst over een nieuw financieel vooruitzicht voor de periode na 2006 zijn 
goedkeuring vergt. 
2.2.5 De nationale parlementen van de lidstaten 
De nationale parlementen van de lidstaten en die van de kandidaat-landen zullen het 
toetredingsverdrag met de toekomstige lidstaten moeten ratificeren nadat het EP daarmee heeft 
ingestemd en de Raad het heeft goedgekeurd. 
 
2.3 Het toetredingsproces 

http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/sevilla_nl.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_nl.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_nl.pdf
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?TYPEF=C5&PRG=QUERY&APP=PV2&FILE=BIBLIO00&NUMERO=349&YEAR=00&LANGUE=NL
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2.3.1. De pretoetredingsstrategie 
Bij de pretoetredingsstrategie wordt de steun gericht op de specifieke behoeften van elk kandidaat-
land naarmate dit zich op de toetreding voorbereidt. Aldus concentreert de EU de steun op precies 
die prioriteiten die door de Commissie en de kandidaat-landen zijn aangegeven. De essentiële 
instrumenten van de pretoetredingsstrategie zijn: de Europaovereenkomsten, de partnerschappen 
voor de toetreding, de nationale programma's voor de overneming van het acquis en de 
pretoetredingsbijstandsinstrumenten, alsmede de uit PHARE gefinancierde actieplannen om de 
kandidaat-landen te helpen om voldoende bestuurlijk en gerechtelijk vermogen op centraal en lokaal 
niveau tot stand te brengen. Daarnaast nemen de kandidaat-landen nu al deel aan verschillende 
programma's van de Europese Unie. 
 
2.3.2. Het analytisch onderzoek 
Dit door de Commissie verrichte onderzoek gaat aan de eigenlijke onderhandelingen vooraf. Het 
wordt daardoor in de eerste plaats mogelijk het acquis (het corpus van de EU-wetgeving) aan de 
kandidaat-landen uit te leggen via een aantal multilaterale en vervolgens bilaterale ontmoetingen, en 
in de tweede plaats om na te gaan of de kandidaten het acquis communautaire accepteren en in staat 
zijn dit toe te passen. Ook wordt het daardoor mogelijk eventuele problemen te onderkennen die zich 
tijdens de onderhandelingen kunnen voordoen. 
 
2.3.3. De onderhandelingen 
Als de screening eenmaal is afgerond, leggen de kandidaat-landen hun 
onderhandelingsstandpunten voor. Vervolgens stelt de Commissie een ontwerp van 
gemeenschappelijk standpunt op en dient dit in bij de Raad, die met eenparigheid van stemmen een 
gemeenschappelijk standpunt aanneemt en met eenparigheid van stemmen besluit om het 
onderhandelingshoofdstuk te openen. De gemeenschappelijke standpunten kunnen in de loop van de 
onderhandelingen worden herzien indien de kandidaten nieuwe informatie aandragen of ermee 
instemmen een verzoek om een overgangsperiode in te trekken. Het besluit om een hoofdstuk af te 
sluiten, wordt eveneens met eenparigheid van stemmen genomen.  
 
De onderhandelingen, die plaatsvinden in het kader van een intergouvernementele conferentie, zijn 
geconcentreerd op de voorwaarden waaronder de kandidaat-landen het acquis overnemen, uitvoeren 
en handhaven, en met name de toekenning van eventuele overgangsregelingen die qua 
toepassingsgebied en tijdsduur beperkt moeten zijn. Bij de onderhandelingen wordt elk kandidaat-
land beoordeeld overeenkomstig het differentiatiebeginsel en op basis van zijn eigen verdiensten. Dit 
beginsel geldt zowel voor de opening van de verschillende onderhandelingshoofdstukken als voor het 
voeren van de onderhandelingen. De kandidaat-landen waarmee de onderhandelingen later zijn 
begonnen, krijgen gelegenheid om binnen een redelijk tijdsbestek de andere, verder gevorderde 
landen in te halen wanneer zij bij hun onderhandelingen voldoende vorderingen maken.  
 
De vorderingen bij de onderhandelingen moeten hand in hand gaan met vorderingen bij de 
overneming van het acquis in de nationale wetgeving en bij de daadwerkelijke tenuitvoerlegging en 
handhaving daarvan. De vaart van de onderhandelingen hangt af van de mate van voorbereiding van 
elk kandidaat-land en van de ingewikkeldheid van de punten die geregeld moeten worden. De 
Commissie beklemtoont dat de kandidaat-landen moeten zorgen voor een adequate bestuurlijke 
capaciteit en voor hun vermogen om een realistisch wetgevingsprogramma uit te voeren en dat te 
handhaven, en dat is de beste en enige manier om vaart achter de onderhandelingen te zetten zonder 
de kwaliteit van het uitbreidingsproces op losse schroeven te zetten. Om dat aspect te versterken, 
kondigde de Commissie in haar strategiedocument van 2001 aan dat ze een actieplan zou opzetten 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/How do the negotiations proceed?
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/strategy_en.pdf
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om de bestuurlijke en gerechtelijke capaciteit in elk van de landen waarmee onderhandelingen 
worden gevoerd, te verhogen en dat ze bovenop de jaarlijkse PHARE-kredieten 250 miljoen euro 
extra bijstand zou vrijmaken. De Commissie bracht op de Europese Raad van Sevilla verslag uit over 
de actieplannen en het versterkte toezicht (COM(2002) 256 def.). Ze zal de Raad en het Parlement 
zes maanden voor de voorgestelde datum van toetreding van nieuwe lidstaten ook een uitvoerig 
verslag van toezicht voorleggen.  
 
2.3.4. Overgangsperiodes 
Het algemene standpunt dat de Gemeenschap aan het begin van de onderhandelingen aan de 
kandidaat-landen heeft voorgehouden, luidde dat overgangsmaatregelen qua tijdsduur en 
werkingssfeer beperkt moesten zijn, en vergezeld moesten gaan van een plan met duidelijk 
afgebakende stadia voor de toepassing van het acquis. Het standpunt van de Commissie luidde dat 
de EU er vóór alles voor moest zorgen dat de kandidaten het EU-acquis dat betrekking heeft op de 
interne markt, volledig accepteren. Tegelijkertijd moeten overgangsperiodes mogelijk zijn op 
sommige moeilijke terreinen, zoals milieu, waar grote investeringen noodzakelijk zijn voordat de 
kandidaten het acquis volledig kunnen overnemen en ten uitvoer leggen.  
 
De Commissie baseert haar beoordeling van de verzoeken van de kandidaten op deze criteria. De 
analyse geschiedt per afzonderlijk geval, met inachtneming van de belangen van het betrokken land 
en van de waarschijnlijke gevolgen van elk verzoek voor het functioneren van de Unie en van de 
belangen van de andere kandidaat-landen.  
 
2.4 Recente vorderingen en vooruitzichten 
 
De Europese Raad van Nice van december 2000 stelde het kader vast voor de institutionele 
hervorming die voor de uitbreiding nodig is, en keurde het “onderhandelingstraject” goed volgens 
hetwelk in de voorbije twee jaar vorderingen werden gemaakt. Na de onder het Zweedse en 
Belgische voorzitterschap geboekte vooruitgang bewogen de onderhandelingen zich in 2002 in de 
richting van het aanpakken van de moeilijkste hoofdstukken, landbouw en financiën. Tegen het einde 
van het Spaanse voorzitterschap in juni 2002 waren 30 hoofdstukken geopend met alle landen 
waarmee onderhandelingen werden gevoerd, behalve Roemenië, en waren 28 hoofdstukken met 
sommige van die landen voorlopig gesloten.  
 
Onder het Deense voorzitterschap (juli-december 2002) kwamen de onderhandelingen met tien 
landen in de slotfase. In overeenstemming met het onderhandelingstraject van Nice werden 
gemeenschappelijke standpunten vastgesteld over de hoofdstukken landbouw, regionaal beleid, 
begroting en instellingen. De lidstaten moesten het nog altijd eens worden over de definitieve 
financiering en andere, niet in de andere hoofdstukken geregelde kwesties. In oktober 2002 
publiceerde de Commissie haar periodieke verslagen en kwam daarin tot de conclusie dat tien landen 
– Cyprus, de Republiek Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en 
Slovenië – de politieke criteria vervullen en in staat zouden zijn begin 2004 de economische criteria 
te vervullen en de met het lidmaatschap verbonden verplichtingen op zich te nemen. Dat stelde de 
Europese Raad van Brussel van oktober 2002 ertoe in staat te bevestigen dat de Unie de 
onderhandelingen met die landen op de Europese Raad van Kopenhagen in december 2002 wilde 
afsluiten en het toetredingsverdrag in april 2003 in Athene wilde ondertekenen. De lidstaten werden 
het ook eens over het financiële kader voor de steun voor de landbouw en de werking van de 
structuurfondsen. De goedkeuring van het Verdrag van Nice tijdens het tweede Ierse referendum in 
oktober 2002 maakte ook de weg vrij voor de volledige ratificatie en inwerkingtreding van het 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/sevilla/com2002-256_nl.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/nice_nl.pdf
http://eu2001.se/eu2001/main/
http://www.eu2001.be/
http://www.eu2002.dk/main/
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/bru_nl.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_nl.pdf
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Verdrag op 1 februari 2003.  
 
De onderhandelingen met de tien landen werden in Kopenhagen in december 2002 afgesloten. Op 19 
februari 2003 bracht de Commissie een gunstig advies uit over de aanvragen om toetreding van de 
tien landen in 2004 en zond ze het ontwerpverdrag over aan het Parlement. Als het Europees 
Parlement zijn instemming geeft, wordt het toetredingsverdrag op 16 april 2003 ondertekend. Daarna 
moeten de huidige en toetredende lidstaten de ratificatieprocedures afwikkelen. De meeste van de 
toetredende landen hebben de data van hun respectieve referenda al vastgesteld. Nadat het Verdrag 
door alle landen is geratificeerd, zal het op 1 mei 2004 in werking treden, waardoor de nieuwe 
lidstaten aan de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement en aan de volgende 
intergouvernementele conferentie (IGC) zullen kunnen deelnemen. Ter voorbereiding van de IGC 
hebben de regeringen en de parlementen van de kandidaat-landen deelgenomen aan de 
werkzaamheden van de Europese Conventie die werd ingesteld na de Verklaring van Laken over de 
toekomst van de EU, die de Europese Raad in december 2001 heeft goedgekeurd. Zodra het 
toetredingsverdrag is ondertekend, krijgen de toetredende landen de status van actieve waarnemers 
bij de wetgevende werkzaamheden van de Raad en zullen delegaties van leden van hun nationale 
parlementen als waarnemers aan de werkzaamheden van het Europees Parlement deelnemen.  
 
De onderhandelingen met Bulgarije en Roemenië worden met het oog op hun toetreding in 2007 
voortgezet. De Commissie heeft herziene onderhandelingstrajecten gepresenteerd en die landen 
krijgen extra pretoetredingssteun. Ze zullen als waarnemers aan de volgende intergouvernementele 
conferentie deelnemen. 
 
De Europese Raad van Kopenhagen van december 2002 spoorde Turkije ertoe aan zijn 
hervormingsproces krachtig voort te zetten. De Europese Raad besloot ook dat, als de Europese 
Raad in december 2004, op basis van een verslag en een aanbeveling van de Commissie, oordeelt dat 
Turkije de politieke criteria van Kopenhagen vervult, de EU met Turkije onmiddellijk 
toetredingshandelingen zal openen. Cyprus zal op 1 mei 2004 als nieuwe lidstaat worden toegelaten. 
Toch heeft de Europese Raad bevestigd dat hij er de voorkeur aan geeft dat een verenigd Cyprus 
toetreedt. Tijdens de laatste onderhandelingsronde onder de bescherming van secretaris-generaal 
Kofi Annan van de VN werd op de laatste bijeenkomst op 10 maart 2003 echter geen overeenkomst 
bereikt, zodat de toepassing van de Verdragsbepalingen op het noordelijke deel van het eiland 
voorlopig zal worden uitgesteld.  
 
Op 9 januari 2003 werden onder het Griekse voorzitterschap onderhandelingen geopend met het oog 
op de toetreding van de tien toekomstige nieuwe lidstaten tot de Europese Economische Ruimte 
(op dit ogenblik de vijftien lidstaten van de EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Het is de 
bedoeling de onderhandelingen tijdig af te ronden zodat het desbetreffende verdrag op 16 april 2003 
samen met het EU-toetredingsverdrag kan worden ondertekend. 
 
Het Griekse voorzitterschap heeft in zijn uitbreidingsprogramma voorzien in nauwere samenwerking 
met de landen van de westelijke Balkan om ze zoveel mogelijk te integreren in de politieke en 
economische stroming van Europa met het oog op de status van die landen als mogelijke kandidaten 
voor EU-lidmaatschap”. Een speciale top over het “stabilisatie- en associatieproces” is gepland op 21 
juni 2003 in Thessaloniki. Op 21 februari 2003 heeft Kroatië zijn officieel verzoek om toetreding tot 
de Europese Unie ingediend. Dat land wil tegen eind 2004 onderhandelingen aanvatten om op 
hetzelfde ogenblik als Bulgarije en Roemenië, waarschijnlijk in 2007, tot de Unie toe te treden. 
Kroatië heeft, net zoals Macedonië (FYROM) met de EU al een stabilisatie- en 

http://europa.eu.int/eur-lex/nl/com/pdf/2003/com2003_0079nl01.pdf
http://european-convention.eu.int/bienvenue.asp?lang=NL&Content=
http://www.europarl.eu.int/summits/pdf/lae2_nl.pdf
http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/pdf/roadmap-br-ro-2002_nl.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_nl.pdf
http://www.eu2003.gr/en/cat/0/index.asp
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associatieovereenkomst gesloten. Albanië hoopt weldra onderhandelingen te kunnen aanvatten met 
het oog op de sluiting van een stabilisatie- en associatieovereenkomst. 
 
Op 11 maart 2003 publiceerde de Commissie een mededeling – De grotere Europese nabuurschap: 
een nieuw kader voor de betrekkingen met de oostelijke en zuidelijke buurlanden - waarin ze 
onderzoekt hoe een uitgebreide EU haar betrekkingen met haar oostelijke en zuidelijke buren kan 
versterken.  

http://europa.eu.int/eur-lex/nl/com/cnc/2003/com2003_0104nl01.pdf
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